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Javni razpisi

Tretji odstavek se spremeni na:
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 

vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 in izkaz po-

slovnega izida za leto 2012,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2013 velja, da se 

upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega 
dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge 
na Sklad.

V sedmem odstavku se pogoji, pod katerimi se 
podjetje ne more prijaviti na razpis, v tretji alineji spre-
menijo na:

– so v težavah na podlagi računovodskih izkazov 
za leto 2012, skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah.

Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 

skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije.

V točki 4.2. kreditni in garancijski pogoji:
se tretja alineja spremeni na
Kreditno-garancijska linija je odprta za MSP-je, in 

sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije
(izbris opombe)
7. Upravičeni stroški projekta
se zadnji odstavek spremeni na:
Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena 

shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, 
št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upra-
vičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2014. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije skla-
da

se spremeni na:
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2014.

Št. 430-76/2013/8 Ob-2058/13

Spremembe

Ministrstvo za notranje zadeve RS je dne 8. 3. 2013 
v Uradnem listu RS, št. 20/13 objavilo javni razpis za 
izvajanje programa Tečaj spoznavanja slovenske zgo-
dovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije 
za osebe z mednarodno zaščito, št. 430-76/2013, ki se 
financira iz sredstev Evropskega sklada za begunce – 
letni program 2011 in sredstev Ministrstva za notranje 
zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni 
»Javna naročila«, naročnik objavil dokument Spremem-
ba razpisne dokumentacije, z dne 22. 3. 2013.

Razpisna dokumentacija predmetnega javnega raz-
pisa se spremeni: v četrti alineji 4.b) točke iz III. dela raz-
pisne dokumentacije, in sicer tako, da se pravilno glasi 
»– bodo povezani s ciljno skupino oseb z mednarodno 
zaščito;«, posledično pa se ustrezno spremeni četrta 
točka 4. člena v vzorcu pogodbe iz V. dela razpisne doku-
mentacije, in v prvem odstavku 7. člena vzorca pogodbe, 
kjer se besedna zveza »veljavnega aneksa« nadomesti 
z besedno zvezo »veljavno sklenjenega aneksa«.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

 Ob-2074/13
Spremembe

Vsebina javnega razpisa Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene 
tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2012), ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 8. 6. 2012, 
Ob-3056/12 s spremembami, objavljenimi v Uradnem 
listu št. 90 z dne 30. 11. 2012 se spremeni v naslednjih 
točkah:

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji
Se prvi odstavek spremeni na:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posa-
mezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2013 (upo-
števa se datum registracije podjetja na Sodišču), razen 
če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače 
določeno.
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14. Vsebina vloge
se točki 2. in 3. spremenita na:

2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslov-
nega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2012 in 
2011. Podjetja ustanovljena v letu 2013, morajo priložiti 
računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega 
dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge 
na Sklad.

3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene raz-
iskav in razvoja za leto 2012« (interni dokument pod-
jetja).

Slovenski podjetniški sklad

Št. 331-30/2007/61 Ob-2087/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: 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 (ES) z dne 19. decembra 2011 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede 
nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave 
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 
z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 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: 
Uredba 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 upravičen-
cev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz 
uredbe Sveta (ES) št. 1698 in podpore za vinski sek-
tor iz uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 
z dne 13.20.2012, str.1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga 
je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
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III. javni razpis
za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju 
novih izzivov

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene 
prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb 
podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb 
ne presega 50.000 EUR brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 
50.000 EUR brez DDV.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:
– 5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),
– 3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega 
razpisa (Namen B).
Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B, ne bodo 
porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena 
Uredbe PRP, dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – 
slovenska udeležba. 

Stopnja pomoči znaša od 40 % do 70 % upravičenih stroškov. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI 

Objava in zaključek javnega 
razpisa 

Javni razpis je objavljen od 29. 3. 2013 do vključno 15. 5. 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 17. 4. 2013 do 
vključno 15. 5. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z drugim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do 
podpore upravičeni stroški naložb:
– ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30. 6. 2015 (velja za vse 
vrste naložb iz predmeta podpore razen za nakup kmetijske mehanizacije),
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30. 6. 2015 (velja samo 
za nakup kmetijske mehanizacije).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi 
prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja 
posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti 
ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav,
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov 
Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek 
naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge 
(enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe).
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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 KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. člena 

Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega 
razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in 
sicer:

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodar-
ske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E).

2.1.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (opre-
ma za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc ter rejo živali (Namen A in Namen B);

2.1.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo (Namen A);

2.1.3 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 
pripadajočo opremo (Namen B);

2.1.4 nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko 
pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo (Na-
men A in Namen B);

2.1.5 nakup in postavitev mrež proti toči (Namen B);
2.1.6 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 

nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi (Na-
men A);

2.1.7 naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetij-
skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov (Namen B);

2.1.8 naložbe v učinkovito rabo energije in obnovlji-
ve vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva 
(Namen A in Namen B);

2.1.9 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih (Namen A in Namen B).

2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 21. člena 
Uredbe PRP, ter skladno z drugo točko 1. člena Uredbe 
473/2009/ES se v okviru tega javnega razpisa dodeli 
podpora za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti 
uporabe dušikovega gnojila (velja za Namen B):

2.2.1.1 naložbe v samostojna skladišča za živinska 
gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju 
skladiščenja živinskih gnojil,

2.2.1.2 nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni 
obdelavi tal;

2.2.2 pro izvodnja bioplina z uporabo organskih od-
padkov (velja za Namen B);

2.2.3 naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in 
shranjevanje vode (velja za Namen B):

2.2.3.1 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov,

2.2.3.2 naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;
2.2.4. naložbe v preventivne mehanizme proti 

škodljivim učinkom podnebnih sprememb (velja za 
Namen B):

2.2.4.1 nakup in postavitev mrež proti toči,
2.2.4.2 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 

pripadajočo opremo;
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2.2.5. naložbe, povezane z mlečno pro izvodnjo (ve-
lja za Namen A):

2.2.5.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo 
(oprema za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za 
rejo krav molznic in rejo govejih pitancev,

2.2.5.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo,

2.2.5.3 nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni 
obdelavi tal,

2.2.5.4 naložbe v postavitev pašnikov za nadzoro-
vano pašo domačih živali,

2.2.5.5 naložbe v učinkovito rabo energije in ob-
novljive vire energije za potrebe kmetijskega gospo-
darstva,

2.2.5.6 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, 
kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.3 Do podpore pri naložbah povezanih z mlečno 
pro izvodnjo iz točke 2.2.5 so upravičeni le vlagatelji, ki 
imajo na svojih kmetijskih gospodarstvih ob predložitvi 
vloge v reji vsaj 8 krav molznic oziroma so imeli na dan 
31. 3. 2013 dodeljeno letno kvoto za vsaj 50.000 kg 
mleka.

2.4 Naložbe iz točke 2.1 tega javnega razpisa mora-
jo biti opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa toč-
ka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES 
in se nanaša na izvajanje ukrepa 112 Pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij, sicer niso upravičene do višjega 
deleža podpore iz naslova mladih prevzemnikov kmetij.

2.5 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru 
tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh 
MKO in ARSKTRP.

3. Vlagatelji
3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih gospodar-
stev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Re-
publike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za 
dodelitev sredstev.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 
PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodablja-
nje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje 
upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za 
prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 
in 45/08 – ZKme-1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali 
na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi 
prevzemnik).

3.3 Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno 
prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

3.4 Skladno z dvanajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, 
kmetijsko dejavnost registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije.

4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni 

ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem 
besedilu drugače določeno. Vloga mora biti napisana 
v slovenskem jeziku. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev sredstev
4.1.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skla-

dno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno 
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.2 Skladno s 1. točko prvega odstavka 24. člena 
Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna 
do zaprtja javnega razpisa, vendar se pri tem kot datum 
vložitve vloge šteje datum zadnje vložitve vloge.

4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem roku posre-
dovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kme-
tijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki do-
loča izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2013.

4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati 
podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6 Skladno 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). Kot začetek 
stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja 
na račun morebitnih dodeljenih sredstev.

4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 
120 člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stro-
ške 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.

4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s določili 
tretjega odstavka 120 člena Uredbe PRP pridobiti prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

4.1.9 Skladno z določili četrtega odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse 
obveznosti do države.

4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili petega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem 
postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije.

4.1.11 Če je vlagatelj skladno z določili šestega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP fizična oseba, ne sme 
biti v osebnem stečaju.

4.1.12 Skladno z določili šestnajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP se za izračun primer-
ljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetij-
skih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin se šteje:

4.1.12.1 1 ha njiv oziroma vrtov,
4.1.12.2 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziro-

ma travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali 
barjanskih travnikov,

4.1.12.3 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih 
površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov. inten-
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zivnih sadovnjakov, oljčnikov ali pro izvodnih površin pri 
pridelavi gob ali

4.1.12.4 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z goz-
dnim drevjem.

4.1.13 Skladno z določili 2. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora naložba prispevati 
k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospo-
darstva in sicer:

4.1.13.1 Podpora je namenjena le kmetijskim go-
spodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis 
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejav-
nosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih 
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota 
vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi ena 
oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas 
s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziro-
ma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v 
nadaljnjem besedilu: polna delovna moč). Kot primeren 
bruto prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto 
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v letu pred objavo javnega razpisa, ki je v letu 2012 zna-
šala 9.156,72 EUR. 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.

4.1.13.2 Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano 
v RKG manj kot eno leto od dneva objave javnega raz-
pisa, mora ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih 
dejavnosti (velja za pravne osebe ali samostojne podje-
tnike posameznike) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delovno 
moč, najpozneje do dokončanja naložbe.

4.1.13.3 Če kmetijsko gospodarstvo mladega pre-
vzemnika ob predložitvi vloge na javni razpis še ne 
opravlja kmetijske dejavnosti mora vlagatelj ustvariti pri-
meren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma 
iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah na eno polno delovno moč najpozneje do do-
končanja naložbe.

4.1.13.4 Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetij-
skega gospodarstva mora biti razvidno iz vloge za pri-
dobitev sredstev.

4.1.13.5 Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s po-
slovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost 
naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, 
če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt 
mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na 
spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si, in sicer za obdobje izvajanja na-
ložbe in nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje 
vračanja investicijskih sredstev.

4.1.13.6 Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz na-
slova opravljanja kmetijske dejavnosti že ob predložitvi 
vloge na javni razpis najmanj eno osebo v delovnem 
razmerju za polni delovni čas in obseg zaposlitev ohra-
niti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev 
(velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posa-
meznike).

4.1.13.7 Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa 
kmetija ali fizična oseba, mora kmetijsko gospodarstvo 
zagotavljati obseg dela iz opravljanja kmetijskih, goz-
darskih ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini ene 
polne delovne moči, od tega najmanj 0,5 polne delovne 
moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko go-
spodarstvo dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih 
dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR. To mora biti 
razvidno iz vloge za pridobitev sredstev.

4.1.13.8 Pri izračunu obsega dela upoštevamo la-
stno in najeto delovno silo na kmetijskem gospodarstvu.

4.1.13.9 Pri opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji 
se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. To po-
meni, 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, ki za to 
dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. 
Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo prese-
či vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski za-
varovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/ka 
(1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi 
najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni ži-
vljenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno 
razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno 
najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 
1.800 delovnih ur letno.

4.1.14 Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno 
z določili sedmega odstavka 120. člena Uredbe PRP, 
mora biti iz tabele št. 4.2. Finančna konstrukcija, ki je 
v vlogi za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.

4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili osmega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene 
projektne dokumentacije razvidni:

4.1.15.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na ce-
lotno naložbo,

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

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

4.1.16 Če vlagatelj, skladno z določili devetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov 
in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih 
stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stro-
ški 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 tlorisa površina pritličja pri dvo ali veče-
tažnem objektu.

4.1.17 Skladno z določili desetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti za 
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za 
nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem 
besedilu Zkme-1).

4.1.18 Skladno z določili trinajstega od-
stavka 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.

4.1.19 Izpolnjevanje standardov Evropske unije: 
Skladno z določili točke b prvega odstavka 26. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena 
s standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. 
Seznam minimalnih standardov Evropske unije za posa-
mezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega javnega 
razpisa, je objavljen na spletnih straneh: MKO: www.
mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Mladim 
prevzemnikom, ki prejmejo podporo v skladu s členom 
20 (a) (ii) Uredbe 1698/2005/ES, se podpora lahko 
dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe standarde 
Evropske unije, če so te naložbe opredeljene v po-
slovnem načrtu, ki ga določa člen 21 (1) (c) Uredbe 
1698/2005/ES. Obdobje mirovanja za izpolnitev stan-
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dardov ne sme preseči 36 mesecev od datuma usta-
novitve.

4.1.20 Skladno z določili 5. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospo-
darstvo z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k iz-
polnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.20.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav,

4.1.20.2 usposobitev kmetijskih gospodarstev za 
izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje 
varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

4.1.20.3 stabilizacija dohodkov na kmetijskih go-
spodarstvih.

4.1.21 Skladno z določili 6. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek na-
ložbe k izpolnjevanju navedenih ciljev ukrepa razviden iz 
vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma 
iz poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah).

4.1.22 Skladno z določili 7. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, se upoštevajo omejitve 
pro izvodnje ali omejitve glede podpore Evropske unije 
po skupni ureditvi kmetijskih trgov.

4.1.23 Če vlagatelj, skladno z določili 8. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP (razen kmetije, kjer 
so lastniki oziroma solastniki nepremičnin člani kmetije) 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novo-
gradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za kmetijska 
zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti iz-
polnjeni naslednji pogoji:

4.1.23.1 vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo 
o najemu nepremičnin za obdobje najmanj deset let po 
končani naložbi,

4.1.23.2 vlagatelj mora imeti overjeno soglasje la-
stnika oziroma morebitnih lastnikov k naložbi in

4.1.23.3 vlagatelj mora izkazati pravico graditi.
4.1.24 Skladno z določili 9. točke prvega od-

stavka 24. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik 
sredstev začeti spremljati re zultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu za pri marno kmetijsko pri-
delavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo 
teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetij skem 
gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet 
obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne re-
zultate obdelave podatkov po metodologiji FADN mora 
v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni 
strani ARSKTRP, poslati na MKO do 31. marca tekočega 
leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu 
rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridela-
vo že spremlja na podlagi knji govodstva po dejanskih 
prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospo-
darjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem pri-
meru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo 
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo 
leto, in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sred-
stev. Poroči lo mora končni prejemnik sredstev poslati 
na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida 
ter bilanco stanja.

4.1.25 Skladno z določili 10. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti vlagatelj regi-
striran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero 
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike).

4.1.26 Skladno z določili 11. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP je dodaten pogoj za nosil-
ca kmetije, da se morajo vsi računi in dokazila o plačilih 
glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena 
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zaveza-
nec in vsi računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dodelitev sred-
stev glede na posamezno vrsto upravičenih naložb 
oziroma sektor primarne kmetijske pridelave, skladno 
z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opre-
me (velja za Namen A in Namen B)

4.2.1.1 V okviru tega javnega razpisa bodo lahko 
vlagatelji pridobili podporo samo za nakup kmetijske 
mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena manjši 
porabi dušika ter za minimalno obdelavo tal. Seznam 
te mehanizacije in njenih zgornjih priznanih vrednosti je 
naveden v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga 
št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.1.2 Kmetijska mehanizacija, ki je ni na Sezna-
mu upravičenih stroškov iz točke 4.2.1.1 ni upravičen 
strošek po tem javnem razpisu.

4.2.2 Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih 
zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pripa-
dajoče opreme (velja za Namen A in Namen B)

4.2.2.1 Nakup opreme gospodarskih poslopij in dru-
gih zgradb ter objektov za kmetijske namene mora biti 
povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije, sicer ni upravičen do podpo-
re po tem javnem razpisu.

4.2.2.2 Kot temeljno spreminjanje vključene na-
rave pro izvodnje ali tehnologije na področju živinoreje 
se šteje:

4.2.2.2.1 prilagoditev hlevov na zahteve kmetova-
nja na vodovarstvenem območju: uvedba globokega 
nastilja ter uvedba sistema na tlačen gnoj (velja samo 
fiksna oprema v objektu),

4.2.2.2.2 prilagoditev hlevov na zahteve ekološke 
reje (velja samo fiksna oprema v objektu),

4.2.2.2.3 uvedba proste reje (velja samo fiksna 
oprema v objektu),

4.2.2.2.4 ureditev hlevskih izpustov,
4.2.2.2.5 nakup hlevske opreme namenjene izbolj-

šanju skladiščenja živinskih gnojil (velja samo mobilna 
oprema v objektu),

4.2.2.2.6 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij),

4.2.2.2.7 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.2.8 uvedba drugačnega sistema molže (velja 
samo fiksna oprema v objektu).

4.2.2.3 Kadar se z naložbo v novogradnjo gospo-
darskega poslopja, poruši star objekt in zgradi novo 
gospodarsko poslopje, potem mora imeti novo gospo-
darsko poslopje za 25 % večji pro izvodni obseg (število 
stojišč, obseg skladiščnih kapacitet ipd.) od porušenega 
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko poslopje 
ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno 
naložbo.

4.2.2.4 Kadar gre za naložbe v nakup notranje fi-
ksne opreme objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa 
notranje fiksne opreme v objektu, ki je predmet podpore, 
če je bila notranja fiksna oprema tega objekta že financi-
rana iz naslova ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje.

4.2.2.5. Kadar gre za naložbe v ureditev hlevov, po-
tem so do podpore upravičeni tudi stroški ureditve sto-
jišč za rejo plemenskih telic vendar le, če so namenjeni 
obnovi lastne črede in njihovo število na kmetijskem 
gospodarstvu ne presega število stojišč namenjeno reji 
krav molznic.

4.2.2.6 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi na-
ložbe uveljavljati višje priznane stroške (+10 %) iz na-
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slova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih ka-
rakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

4.2.3 Nakup in postavitev mrež proti toči kot samo-
stojne naložbe (velja za Namen B)

4.2.3.1 Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega na-
sada, s tehničnimi rešitvami in popisom del in mate-
riala ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku 
GERK-a trajnega nasada oziroma skico kmetijskega 
zemljišča na orto foto posnetku GERK-a na katerega 
se naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na-
naša.

4.2.3.2 Ob zaključku naložbe mora biti mreža proti 
toči, vključno s podatki o nasadu na katerega se nana-
ša, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev.

4.2.3.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplača-
nega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna 
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom 
izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sad-
jarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma 
poljedelstvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih 
del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisan od kmetijskega svetovalca spe-
cialista, ki je opravil nadzor) in skladno z normativi, kot 
so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki je 
Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.3.4 Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlaga-
telj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela.

4.2.4 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripada-
jočo opremo (velja za Namen B)

4.2.4.1 Za rastlinjak se po tem javnem razpisu 
štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli.

4.2.4.2 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah 
razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode v rastlinjakih, ki so predmet podpore. Raz-
polagati mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so rastlinjaki 
postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, na 
katerem se vrši namakanje kmetijskih zemljišč.

4.2.4.3 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim 
dovoljenjem za rabo vode v rastlinjakih najkasneje do 
zaključka naložbe.

4.2.4.4 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me v rastlinjaku, mora nova oprema za namakanje za-
gotavljati najmanj 25 % manjšo porabo vode na enoto 
površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je pred-
met podpore.

4.2.4.5 Postavitev rastlinjakov lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko 
uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega 
dela.

4.2.5 Naložbe v postavitev pašnikov za nadzoro-
vano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi (velja za Namen A)

4.2.5.1 Obtežba z živino na kmetijskem gospodar-
stvu mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi. Pri izračunu obtežbe se upoštevajo živali, 
ki so na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja na dan 
oddaje vloge za pridobitev sredstev po tem javnem 
razpisu in jih je vlagatelj navedel v vlogi za pridobitev 

sredstev po tem javnem razpisu. Kot kmetijska zemlji-
šča v uporabi (KZU) se upoštevajo vsa KZU, ki so na 
dan oddaje vloge za pridobitev sredstev pripisana kme-
tijskemu gospodarstvu vlagatelja v registru kmetijskih 
gospodarstev.

4.2.5.2 Pri določitvi obtežbe se glede na vrsto pa-
šnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalen-
ta GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k Uredbi o izvedbi 
ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 4/13).

4.2.5.3 Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašni-
ka s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, 
opisom tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto 
posnetku.

4.2.5.4 Kolikor se naložba nanaša na skupni pa-
šnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih 
pašnikov, ki ga vodi upravna enota.

4.2.5.5 Kolikor se naložba v postavitev pašnikov 
za nadzorovano pašo domačih živali nanaša na pašnik, 
ki posega na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo 
pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

4.2.5.6 Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi po-
stavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali 
v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) 
dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materi-
ala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravlje-
nim delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetova-
nja za travništvo ali živinorejo. To mora biti razvidno 
iz popisa izvedenih del, kot je opredeljeno v Dokazilu 
št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.

4.2.6 Naložbe v namakalno infrastrukturo za na-
makalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo 
pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opre-
me, ki lahko predstavlja samostojno naložbo (velja za 
Namen B)

4.2.6.1 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vo-
dah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem 
za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, 
ki se nanaša na veliki oziroma mali namakalni sis-
tem ter s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja 
kmetijskega zemljišča (ne velja za naložbo v ureditev 
črpališča).

4.2.6.2 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim 
dovoljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega 
zemljišča najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.6.3 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me, mora nova oprema za namakanje zagotavljati naj-
manj 25 % manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične 
specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpo-
re. Kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja 
tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se 
ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predlože-
nim predračunom.

4.2.6.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri postavi-
tvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega 
oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za tisto področje 
kmetijske pridelave na katero se namakanje nanaša. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen 
z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in 
podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so oprede-
ljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št. 1 
k razpisni dokumentaciji.
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4.2.6.5 Postavitev namakalne opreme lahko znaša 
do 585 EUR/ha, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot 
prispevek v naravi.

4.2.7 Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije 
ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje 
kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (velja 
za Namen A in Namen B)

4.2.7.1 V okviru tega ukrepa se kot upravičen 
strošek prizna le naložba v uporabo obnovljivih virov 
energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe izva-
janja kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodar-
stvu. Kolikor je naložba namenjena rabi energije iz 
obnovljivih virov tudi za druge namene potem se kot 
upravičen strošek prizna le sorazmerni delež nazivne 
moči grelnega telesa oziroma energetskega objekta, ki 
je namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu. To mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo.

4.2.7.2 Naložba v uporabo obnovljivih virov ener-
gije se lahko nameni tudi za zasebno rabo kmetov, 
kolikor se vsaj 50 % energije nanaša na izvajanje kme-
tijskih dejavnosti na kmetiji. Kolikor namerava vlagatelj 
pri izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz 
naslova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih 
karakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

4.2.7.3 Kadar je naložba namenjena rekonstrukciji 
objekta, mora biti elaborat gradbene fizike-toplotne za-
ščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, izdelan 
za obstoječe stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji 
stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe energije 
za ogrevanje za najmanj 20 % letnih potreb po toploti.

4.2.8 Ureditev cestne in vodne infrastrukture, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih (velja za Namen A in Namen B)

4.2.8.1 V okviru tega ukrepa se podpira naložbe 
v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne oziroma vodo-
vodne infrastrukture, ki leži na območju kmetijskega 
gospodarstva.

4.2.8.2 Predmet podpore so naslednje vrste na-
ložb:

4.2.8.2.1 Izgradnja ali obnova cestne in vodne ozi-
roma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko 
gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.

4.2.8.2.2 Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne 
in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetij-
skih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost.

4.2.8.2.3 Ureditev dvorišč.
4.2.8.3 Ne glede na določilo iz točke 4.2.8.1 se 

kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali 
vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem 
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno upo-
rabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod nasle-
dnjimi pogoji:

4.2.8.3.1 pridobljeno mora biti soglasje lastnika 
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodo-
vodne infrastrukture in

4.2.8.3.2 služnost uporabe cestne ali vodovodne 
infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodu-
joče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo 
oziroma mora biti podan predlog za vpis v zemljiško 
knjigo, najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.8.4 Soglasje iz točke 4.2.8.3.1 ni potrebno, če 
je služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture 
v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremič-
nine že vpisana v zemljiško knjigo.

4.2.8.5 Javne poti in ostala javna infrastruktura 
niso predmet podpore po tem ukrepu.

4.2.9 Naložbe na področju živinoreje (velja za Na-
men A in Namen B)

4.2.9.1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predloži-
tvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo 
živalskih izločkov v skladu s predpisom o mejnih vre-
dnostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremeni-
tev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi 
gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, 
po normativih iz prilog k predpisu o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali (v nadalje-
vanju: predpis o varstvu voda). Pri preračunu količine 
hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji 
posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz 
priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagoto-
vljen odkup izločkov rejnih živali.

4.2.9.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
povečuje obseg živinorejske pro izvodnje, mora vlaga-
telj zagotoviti, da ob zaključku naložbe ne bo presegel 
obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju 
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega vnosa dušika.

4.2.9.3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo 
ali investicijskemu vzdrževanju hleva mora biti minimal-
na hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi 
standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje 
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih 
živali.

4.2.9.4. Kadar gre za naložbe v gospodarska po-
slopja ter druge zgradbe in objekte, namenjene za 
kmetijske namene (razen hlevov za rejo živali, kjer se 
upravičeni stroški računajo glede na število stojišč) 
vključno z naložbami v gradnjo cestne in vodovodne 
infrastrukture ter naložbami v ureditev pašnikov, potem 
se pri izračunu upravičenih stroškov upošteva najvišje 
priznane vrednosti za rejo krav molznic, če je reja krav 
molznic iz vidika prihodkov prevladujoča kmetijska de-
javnost glede na rejo drugih vrst in kategorij živali na 
kmetijskem gospodarstvu.

4.2.9.5. Pri naložbah v ureditev hlevov se priznajo 
višje zgornje priznane vrednosti za gradbeno obrtniška 
dela iz naslova ekološke pridelave pri tistih vlagateljih, 
ki imajo ob vložitvi vloge certifikat za ekološko pride-
lavo.

4.2.10 Naložbe na področju rastlinske pridelave 
(velja za Namen B)

4.2.10.1 Kadar gre za naložbe na področju pridela-
ve semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin 
se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.

4.2.10.2 Naložbe namenjene skladiščenju kme-
tijskih pro izvodov rastlinskega izvora (hladilnice, skla-
dišča, silosi) niso predmet podpore po tem javnem 
razpisu.

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

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

4.3.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Ured-
be 1698/2005/ES, projekt ne sme biti zaključen pred 
izdajo odločbe o pravici do sredstev.

4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev
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4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 22. člena 
Uredbe PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru 
iste vloge zaključene pred oddajo zadnjega zahtevka 
za izplačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1 Naložba v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov, po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov in nakup pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje 

4.4.1.2 Naložbe v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo enostavnih in nezahtevnih 
objektov kadar uporabno dovoljenje 
po predpisih o graditvi objektov ni potrebno;
Naložbe v investicijsko vzdrževanje 
objektov, po predpisih o graditvi objektov, 
kadar uporabno dovoljenje po predpisih 
o graditvi objektov ni potrebno;
Naložbe v ureditev pašnikov za 
nadzorovano pašo domačih živali ter nakup 
pripadajoče opreme.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, 
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca 
specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za posamezna področja 
kmetijske pridelave na katera se naložba nanaša. 
Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je pripravila vlogo 
oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči na 
sadovnjakih in oljčnikih kot samostojne 
naložbe

Vpis mreže proti toči na sadovnjakih in oljčnikih 
v ustrezne registre.

4.4.1.4 Naložbe v postavitev mrež proti toči na 
vrtninah, nasadih trajnih rastlin na njivskih 
površinah ter vinogradih

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe (mreže proti 
toči) v uporabo

4.4.1.5 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme. 

Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro-
izvodni proces. Izjava mora biti podpisana s strani 
upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in podpisana od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na 
področju strokovnega svetovanja za posamezna 
področja kmetijske pridelave na katera se naložba 
nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je 
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo

4.4.1.6 Naložbe v ureditev cestne in vodne oziroma 
vodovodne infrastrukture na kmetijskih 
gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis 
oziroma predlog za vpis služnostne rabe cestne 
oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo (kadar 
je le ta zgrajena na tujem zemljišču).

4.4.2 Skladno z določili prvega, drugega in četr-
tega odstavka 127. člena Uredbe PRP, se sredstva 
izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo 
sredstev. Naložba na katero se zahtevek za izplačilo 
sredstev nanaša mora biti zaključena in vsi računi pla-
čani. Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pra-
vici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo priložiti 
naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.1 Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2 Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega 
prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4.4.2.3 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo 
potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija 
položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, 
dokazila, se upravičencu ne vračajo).
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4.4.2.4 Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec (dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.5 Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot 
prispevek v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki 
je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za 
izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS 
zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske pridelave, 
gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd. odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma pašništvo.

4.4.2.7 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za rastlinsko pridelavo.

4.4.2.9 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.

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

4.4.2.11 Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v točki 4.4.1. 

4.4.2.12 Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana 
s strani upravičenca.

4.4.2.13 Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov 
oziroma na nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov 
priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.14 Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3. Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. čle-
na Uredbe PRP, je dodaten pogoj za nosilca kmetije, 
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi 
računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. 
Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetije davčni zavezanec.

4.4.4 Skladno z drugim odstavkom 127. člena lahko 
upravičenec v okviru tega javnega razpisa vloži največ 
dva zahtevka, in sicer:

4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostavnih na-
ložb ter

4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru zahtevnih 
naložb.

4.4.5 Kadar upravičenec vlaga dva zahtevka, mora 
posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več de-
lov predmeta podpore oziroma več različnih vrst naložb, 
ki vsak zase predstavljajo zaokroženo tehnološko celoto 
in mora predložiti ustrezna dokazila iz točke 4.4.1. tega 
javnega razpisa, ki se zahtevajo glede zaključka tega 
dela naložbe oziroma projekta. Tehnološko zaključena 
pro izvodna celota v primeru nakupa opreme pomeni, da 
oprema za normalno delovanje in obratovanje ne potre-
buje dodatnih vlaganj in lahko neodvisno od drugih teh-
noloških komponent opravlja svojo pro izvodno funkcijo.

4.4.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi predračuni, ra-
čuni in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi 
in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 
Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni.

4.4.7 Če se upravičenec skladno z devetim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki ure-

jajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

4.4.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstav-
kom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtev-
ke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSK-
TRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici 
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo 
od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. 
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 zneska v skladu 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

4.4.9 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za ob-
veščanje 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.

4.5 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik izpol-
njevati po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

4.5.1 Končni prejemnik mora skladno s 121. členom 
Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
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4.5.1.1 Končni prejemnik mora skladno s četrtim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poro-
čati 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.

4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik sredstev nosilec 
kmetijskega gospodarstva na kmetiji, ki skladno z 9. toč-
ko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja re-
zultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za pri-
marno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, potem 
poročanje iz prejšnje točke ni potrebno.

4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati konč-
ni prejemnik sredstev še vsaj pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev:

4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: 
Končni prejemnik sredstev mora skladno s sedmim od-
stavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, za na-
ložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, 
določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še najmanj pet let 
od dneva zadnjega izplačila sredstev. Končni prejemnik 
sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o na-
ložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem ARSKTRP, 
MKO, revizijskemu organu in drugim nadzornim orga-
nom.

4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP se mora predmet podpore po tem javnem 
razpisu uporabljati izključno za namen in dejavnost, za 
katero so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP se mora naložbena dejavnost, za katero konč-
ni prejemnik sredstev po tem javnem razpisu prejme 
sredstva, opravljati še najmanj na slednjih pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati 
bistvenih sprememb, kot so določene v 72. členu uredbe 
1698/20057ES, oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne 
sme uporabljati v nasprotju z namenom do deljenih sred-
stev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta 
sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
Zkme-1.

4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi 
sredstva 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 ukrepe kmetijske politike za 
posamezno leto.

5. Omejitev sredstev
5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo na-

slednje omejitve sredstev:
5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe 

PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste nalož-
be na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz 
enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP, lahko upravičenci pridobijo druga javna sredstva 
v Republiki Sloveniji, 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.

5.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, če je upravičenec občina, se lastna sredstva 
sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že 
prejeta javna sredstva Republike Slovenije.

5.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja 
Republike Slovenije.
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6. Upravičeni stroški
6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 

PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
6.1.1 Stroški naložbe 
6.1.1.1 Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in drugih 

zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup 
pripadajoče opreme za kmetijsko pro izvodnjo, nakup pripadajoče 
informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT)  
in strojne opreme ter stroški novogradnje, rekonstrukcije  
in investicijskega vzdrževanja cestne in vodne infrastrukture  
na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme  
(1. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi 
naložbe uveljavljati višje priznane 
stroške (+10 %) iz naslova učinkovite 
rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite 
z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni 
odgovorni projektant.

6.1.1.2 Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznajo stroški 
dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški 
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih 
del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo 
opreme v pro izvodni proces (3. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev 
s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, 
povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški 
prevoza, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja) 
(4. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.5 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki in tuneli) 
ter pripadajoče opreme (7. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Postavitev rastlinjakov lahko znaša 
do 10 % priznane vrednosti nakupa, 
ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot 
prispevek v naravi.

6.1.1.6 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Postavitev mreže proti toči lahko 
znaša do 10 % priznane vrednosti 
nakupa, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja 
tudi kot prispevek v naravi.

6.1.1.7 Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče 
opreme za nadzorovano pašo domačih živali (10. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.8 Nakup namakalne opreme (12. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Pri posodobitvi namakalne opreme 
se mora poraba vode zmanjšati 
za najmanj 25 odstotkov glede 
na prejšnjo opremo, kar mora biti 
razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet 
podpore.
Postavitev namakalne opreme lahko 
znaša do 585 EUR/ha, ki ga vlagatelj 
lahko uveljavlja tudi kot prispevek 
v naravi.

6.1.1.9. Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na 
kmetijskih gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.10 Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES 
(14. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.11 Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva 
ter nakupom IKT in strojne opreme (15. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov 
upravičenih stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):
6.1.2.1. Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.
6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj 

ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.
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6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravi-
čenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stro-
škov, ki je Priloga št. I k razpisni dokumentaciji. Strošek, 
ki ga ni na tem seznamu ni upravičen do sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.

6.3 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pri-
pravo in izvedbo naložb:

6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje 
tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upra-
vičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune 
oziroma kopije računov.

6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le kolikor 
vlagatelj predloži zahtevana dokazila iz točke 6.3.1 in le 
v delu priznanih vrednosti.

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES in skladno z devetim in dese-
tim odstavkom 22. člena ter tretjim odstavkom 109. čle-
na Uredbe PRP se podpora ne dodeli za:

6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske 

mehanizacije,
6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike 

Slovenije,
6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objektov skladno 

s predpisi o graditvi objektov,
6.4.5 naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrže-

vanja in najema itd.),
6.4.7 bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8 stroške promocije,
6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, 

ki ni namenjena za pro izvodnjo povezano naložbo,
6.4.10 nakupi pravic kmetijske pro izvodnje,
6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven podprtih de-

javnosti,
6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-

tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,

6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih 
pro izvodov ali ukrepe za preprečevanje bolezni živali,

6.4.14 preproste nadomestne naložbe,
6.4.15 splošni upravni stroški.
6.5. Skladno z enajstim odstavkom 22. člena Ured-

be PRP, se kot preproste nadomestne naložbe štejejo 
naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali 
njeno pripadajočo opremo z novo, posodobljeno zgrad-
bo ali njeno pripadajočo opremo, brez povečanja pro-
izvodne zmogljivosti za najmanj 25 odstotkov ali brez 
temeljnega spreminjanja vključene narave pro izvodnje 
ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spreminjanje 
vključene narave pro izvodnje ali tehnologije v objektih 
je določeno v točki 4.2.2.2 javnega razpisa. Za nado-
mestno naložbo se ne štejejo naložbe v rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij ter 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
njujejo pogoje iz Uredbe PRP, tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

7.2 Skladno s prvim in tretjim odstavkom 118. člena 
Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju 
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 
(Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih deset odstotkov 
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možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 13 točk pridobijo 
vloge, če je predmet podpore:

7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo 
opremo,

7.2.2 nakup in postavitev mrež proti toči,
7.2.3 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetij-

skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov ali

7.2.4 naložba v učinkovito rabo energije in obnovlji-
ve vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

7.3. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. čle-
na Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na ob-
močju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta javni 
razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih de-

set odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 
13 točk.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javi razpis znaša 
26 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih me-
ril pri fizičnih osebah (brez upoštevanja dodatnih točk iz 
točk 7.2 oziroma 7.3 tega javnega razpisa. V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi na-
slednjih meril:

Podrobnejša merila 
Najvišje možno število točk

Fizične osebe Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe 75 87

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega 
dela (fizične osebe) / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo 
(pravne osebe) 20 20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske 
pridelave: 8 15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM) 12 12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna 
plačila) 5 5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013 15 15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti 
(enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.) 10 10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. 
posameznik) / Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe) 5 10

II. Družbeno socialni vidik naložbe 20 8

1. Izobrazba vlagatelja 10 /

2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja 5 8

3. Spol vlagatelja 5 /

III. Regionalni vidik naložbe 25 25

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede 
na indeks razvojne ogroženosti 5 5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 5 5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih 
območjih 5 5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje 10 10

IV. Tehnološki vidik naložbe 5 5

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5 5

V. Naravovarstveni vidik naložbe 5 5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu 5 5

Skupaj 130 130
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7.6 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Oceni-
tve znotraj posameznih meril se ne seštevajo. Ocenje-
vanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumen-
tacije, predvsem: vloge za pridobitev sredstev, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji skladno z 22., 26. in 

120. členom Uredbe PRP
8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore
8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka in 

drugim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja:

8.1.1.1.1 do vključno 70 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in 
vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.1.2 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih ob-
močjih.

8.1.1.2. Skladno z 2. točko prvega odstavka in 
drugim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja:

8.1.1.2.1 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki 
so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Na-
tura 2000 in vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.2.2 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na 
ostalih območjih.

8.1.1.3. Pri nakupu posebne kmetijske mehanizaci-
je, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimal-
no obdelavo tal, skladno s četrtim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 odstotkov do 
vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, in 
sicer:

8.1.1.3.1 do vključno 50 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene 
bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal 
za gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki se vodijo 
v seznamu MKO (glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.3.2 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj 
učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za 
ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe 
PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR 
na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključ-
no 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 
iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 
3.000.000 EUR podpore.

8.2 Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 26. člena Ured-

be PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev upošteva najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je 
opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Prilo-
ga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se pri izvedbi naložbe kot upravičen strošek 
prizna tudi prispevek v naravi upravičenca skladno 
s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lah-
ko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi 
(nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, 
ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti) 
štejejo za upravičene stroške, če so izpolnjeni določeni 
pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavljanje opre-
me, surovin (les), ali neplačanega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče neodvisno 
oceniti in preveriti.

8.2.2.2 Javni stroški, ki jih sofinancira EKSRP in ki 
prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, 
ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravi-
čenih stroškov (brez prispevkov v naravi). To pomeni, da 
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji od stroškov, 
ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.

8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna 
lastni les kot prispevek v naravi, če ima za posekani 
les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije 
o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačanega oziroma 
prostovoljnega) dela, se vrednost tega dela opredeli 
ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne ali 
dnevne postavke za opravljeno delo, po naslednjem nor-
mativu: 7 EUR/uro bruto za ročno delo ter 20 EUR/uro 
bruto za strojno delo. Ne glede na to, pa se na 1 PDM ne 
prizna več kot 14.000 EUR bruto vrednosti za opravljeno 
lastno (ročno in strojno) delo v obdobju 12 mesecev.

8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne točke, pa 
prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lesa ne sme 
presegati vrednosti ki so opredeljene v Seznamu upravi-
čenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se strošek opravljene-
ga dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca 
kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec kmetijskega 
gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo, da 
so bila dela izvedena v skladu s predloženim predraču-
nom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni 
nadzor. Poleg tega obseg prispevka v naravi nosilca 
kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati ob-
sega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje 
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.

8.2.2.7 Kadar gre za pravne osebe oziroma s.p., 
se strošek opravljenega dela prizna kot delo nosilca 
s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu kmetijske-
ga gospodarstva zaposleni, če nosilec kmetijskega 
gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži poročilo 
o izvedenem delu in interni obračun delovnih nalog 
za vsakega delavca posebej. Poleg tega obseg pri-
spevka v naravi nosilca s.p. oziroma drugih oseb, ki 
so pri nosilcu kmetijskega gospodarstva zaposleni ne 
sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu 
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma 
v poslovnem načrtu.

8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se celotni prispevek v naravi prizna do tiste 
višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo 
bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto 
naložbe, ki se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu 
razpisu, v okviru seznama upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov po pred-
pisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj uveljavlja 
prispevek v naravi, mora biti popis izvedenih del za 
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega sve-
tovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na podro-
čju na področju strokovnega svetovanja za živinorejo 
oziroma poljedelstvo, s strani gradbenega projektanta 
oziroma nadzornika gradnje.
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8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme ter nakup opreme v objektih, 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 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.3 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
9.1.4 Vlogo za pridobitev sredstev z dokazili;
9.1.5 Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov;
9.1.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega 

načrta (velja samo za zahtevne naložbe);
9.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih pro izvodov;
9.1.8 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e- 

vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago temelj-
nih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam mini-
malnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto 
navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, Se-
znam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev.

9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem raz-
pisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

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

na Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati 
priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, 
v času uradnih ur, na naslov:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana,

in sicer od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 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, kot to določa tretji odstavek 114. člena 
Uredbe PRP: »Ne odpiraj – Vloga na 3. javni razpis za 
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 
121 za leto 2013, za naložbe na področju novih izzivov«

NAMEN A: Aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa
NAMEN B: Aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 

2.2.4 javnega razpisa
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega 

kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov 
nosilca kmetijskega gospodarstva.

10.3 V skladu s prvim odstavkom 117. člena Ured-
be 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 elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni raz-
pis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni 
obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi 
sestavnimi 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 vloge 
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-
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 ter nadzor 
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, dve ali več vlog 
na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu 
B tega javnega razpisa isto število prejetih točk, se vlo-
ge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja po-
polnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, 
minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziro-
ma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni 
razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama 
ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni 
razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu B tega 
javnega razpisa isto število prejetih točk in so bile vloge 
na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni raz-
pis odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni 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 odo-
brijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za 
izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na AR-
SKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upra-
vičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena 
Uredbe PRP.
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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 
Uredbe PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja 
v skladu 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 
Uredbe PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti 
sankcionira 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 
nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev v proračun Republike Slove-
nije 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 oko-
liščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sred-
stev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih 
delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSK-
TRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to 
spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz pred-
pisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za kate-
rega 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 zahte-
ve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, 
za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upra-
vičenec 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 na-
slednji 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, 
zaradi nesreče,

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

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

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

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 iz-
polnjevanju 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 na-
sprotju 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 121 Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev iz PRP 2007–2013 za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– ZVNDN-UPB1 in 97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zakona 
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1), 
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana, objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil 
za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za 
gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2012 do 
31. 5. 2013.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne 
in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih 
društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst ga-
silske opreme:

A. Oprema, za katero se zagotavlja 19 % vseh sred-
stev:

– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – arami-

dna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zago-

tavlja 81 % vseh sredstev
Predmet sofinanciranja so:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):

– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 
podvozja starosti največ 5 let;

– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati 
polovice življenjske dobe gasilskih vozil,

– prenosne motorne brizgalne FPN10-1000 oziroma 
MB 8/8 (MB).

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-
vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko dru-
štvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristoj-
na gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je 

bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD 
z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), mora vlogo na 
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 6. 2012 do 
31. 5. 2013 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati 
PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o or-
ganiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 
23/11) – v nadaljnjem besedilu: Uredba.

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani žu-
pana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: GZS).

Z razpisom se bodo sofinancirala samo gasilska za-
ščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so pred-
met razpisa in so količinsko ter po tipu glede na kategorijo 
gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, dolo-
čenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot (poglavje I, točka 1) (Uredba).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska 
vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno katego-
rizacijo in tipizirana s strani GZS.

Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se 
nabavi:

– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada 
PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagota-
vlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti 
upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga 
razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofi-
nancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada 
po kategorizaciji,

– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pri-
pada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem 
primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, 
ki je nabavljeno.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v nasle-
dnjih primerih:

– če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 
vozilo GVC 16/25,

– če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 
kupi vozilo GVC 16/25.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti 
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.

Če je nabavljeno vozilo, ki PGD-ju skladno s ka-
tegorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, 
hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje 
operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelo-
vanje na razpisu.

Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane 
v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani 
Komisije za pregled vozil pri GZS.

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem 
gasilskem sistemu »Vulkan« nima ažuriranega stanja 
podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje 
v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že 
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna 
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni 
vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
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PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 
2014, dostavljen na GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti pod-
vozja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– izjavo o prevzemu obveznosti v primeru ne-

poravnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. 
Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in 
overovljena,

– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega 
je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal la-
stnik PGD, za katerega se je oprema nabavila.

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvi-

tost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Ko-
eficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), kjer 
se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom 
razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 104 ob-
čine (priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 80 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 20 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih 
občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom do-
ločene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posame-
zno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede na 
skupino prijavljene opreme, in sicer:

– 19 % za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu 
uvrščena v skupino A,

– 81 % za sofinanciranje gasilskih vozil in prenosnih 
motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena v skupino B.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za 
gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izho-

diščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste 
opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofi-
nanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):

Vrsta opreme Vrednost za posamezen kos  
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 600,00

KGP-A Kombinezon (aramid. vl.) 300,00

KGP-B Kombinezon (imp. bombaž) 140,00

GZČ Gasilska zaščitna čelada 160,00

GZŠ Gasilski zaščitni škornji 100,00

GZR Gasilske zaščitne rokavice 40,00

IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00

IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 600,00

NB Nahrbtna brenta 210,00

GP Gasilski pas 60,00
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Oprema skupine b): VREDNOST

GV Gasilska oznaka vozila za celotno vozilo samo za podvozja samo za nadgradnjo

PV-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00

GVZ-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00

GV-1 66.000,00 37.000,00 29.000,00

GVV-1 78.000,00 39.000,00 39.000,00

GV-2 84.000,00 45.000,00 39.000,00

GVV-2 127.000,00 52.000,00 75.000,00

GVC 16/15 165.000,00 80.000,00 85.000,00

GVC-16/25 165.000,00 80.000,00 85.000,00

GVC-16/24 136.000,00 68.000,00 68.000,00

GVC-24/50 171.000,00 81.000,00 90.000,00

GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00

GVGP-1 71.000,00 46.000,00 25.000,00

GVGP-2 149.000,00 71.000,00 78.000,00

GCGP-1 150.000,00 80.000,00 70.000,00

GCGP-2 167.000,00 82.000,00 85.000,00

GCGP-3 178.000,00 83.000,00 95.000,00

TRV-1 161.000,00 77.000,00 84.000,00

TRV-2 186.000,00 77.000,00 109.000,00

TRV-2D 213.000,00 77.000,00 136.000,00

AC 152.000,00 74.000,00 78.000,00

AL* 650.000,00 0,00 0,00

HTRV 83.000,00 42.000,00 41.000,00

renosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8) Vrednost

MB 13.000,00

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani 
Komisije za pregled vozil pri GZS.

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

Starost vozila v letih
 % od izhodiščne 

vrednosti za vozilo  
ali podvozje

1 80

2 70

3 60

4 50

5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
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Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 
seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme iz skupine

× 100 = pripadajoč delež sredstev  
za posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene

opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje 
posamične vrste opreme

× 100 =  % sofinanciranja za enoto  
posamične vrste opremešt. kosov posamične

vrste opreme × izhodiščna vrednost 
posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
Kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posame-

znemu prijavitelju ne presega vrednosti 50 €, se ne 
izplača.

4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave:
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti 

sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, po-
sredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do 
4. 6. 2013 (kategorizacija, program nabave gasilske 
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, potrjen 
s strani pristojne GZ), podatki iz gasilskega informacij-
skega sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi 
razpolaga GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
izvedbo razpisa znaša 1.000.000,00 €, oziroma bodo 
sredstva razdeljena v okviru največje možne višine li-
kvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 6. 2012, do 31. 5. 2013. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
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7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti 
in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporo-
čeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. 
Rok za prijavo na razpis začne teči z dnem objave v Ura-
dnem lisu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 
4. 6. 2013.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo na zadnji 
dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID 
številka (iz Vulkana) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opre-
mljena in pravočasno posredovana na predhodno na-
vedeni naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijavi-
teljem.

Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-
ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila 
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navede-
nega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo 
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. Pisni 
odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj ni več 
možen ponovni ugovor.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
5. 6. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bo v začetku septembra 2013 objavljen na in-
ternetni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljub ljana 
(spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski na-
slov: adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 430-83/2013/2 Ob-2128/13

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na 
podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/12 – ZVRS-F 
in 21/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, 
Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PIPRS, 
Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni 
list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 
57/12), Uredbe o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financira-
ne iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
103/11 in 56/12), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, 
str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih 
skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno po-
moč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 
2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje 
tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja 
Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 
2012 o skladnosti sheme državne pomoči »Program 
za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 
2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in Pogodbe 
WoodWisdom-Net+ št. NPM2-Er-2012-321573 z dne 
6. 11. 2012, objavlja

javni razpis
v okviru ERA-NET PLUS iniciative  

WOODWISDOM-NET+
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net Plus 

iniciative WoodWisdom-Net+ (v nadaljnjem besedilu: 
nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih 
partnerjev v mednarodnih raziskovalno razvojnih pro-
jektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru Skupnega 
mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+ – Spodbu-
janje inovacij v gozdno-lesnem sektorju (ang. Call for 
proposals Woodwisdom-Net+ – Pacing innovation in 
the forest-based sector; v nadaljevanju: mednarodni 
razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z 
mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani 
http://www.woodwisdom.net/.

Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti 
inovativno preoblikovanje evropskega gozdno lesnega 
sektorja ter zagotavljati njegovo konkurenčnost in z laj-
šanjem sodelovanja med industrijo, malimi in srednje 
velikimi podjetji, drugimi zainteresiranimi združenji, raz-
iskovalnimi organizacijami ter vrhunskimi znanstveniki 
na širšem področju lesnih materialov, gradbeništva, na-
ravoslovnih, družboslovnih, ekonomskih in drugih ved.

Mednarodni razpis pokriva celotno gozdno lesno 
vrednostno verigo z obravnavo 4 ključnih področij:

– Trajnostno upravljanje z gozdnimi viri
– Učinkovita izraba gozdnih virov v industrijskih 

procesih
– Pro izvodi z dodano vrednostjo
– Konkurenčne rešitve za končne potrošnike
Predlogi projektov morajo nasloviti vsaj eno od 4 

področij.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V mednarodnem razpisu sodeluje 12 držav (v na-

daljnjem besedilu: sodelujoče države): Avstrija, Finska, 
Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Norveška, Slovaška, 
Slovenija, Švedska, Švica in Velika Britanija.

3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne 

pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni 



Stran 1052 / Št. 27 / 29. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

strani: http://www.woodwisdom.net/. Poleg tega morajo 
slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacional-
ne pogoje:

– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski naci-
onalni partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je na 
mednarodnem razpisu oddal predprijavo in glavno pri-
javo projekta ter bil na mednarodni ravni izbran za so-
financiranje.

– Do sofinanciranja so upravičene raziskovalne or-
ganizacije, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega 
prava in so ustanovljene kot zavod ali gospodarska 
družba.

– Raziskovalne organizacije ter raziskovalci morajo 
biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje razisko-
valne dejavnosti v RS).

– Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati 
tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12). Kriteriji za izpolnjevanje 
pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje iz-
polnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).

– Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednaro-
dnem projektu, morajo za izvajanje projekta v času nje-
govega trajanja imeti proste letne kapacitete (za vodjo 
raziskovalnega projekta je to najmanj 170 prostih razi-
skovalnih ur, za člane projektne skupine pa najmanj 17 
prostih raziskovalnih ur na letni ravni).

– Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi na-
slednje pogoje:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije;

– na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju in-
solventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 
23/12 – Odl. US in 48/12 – Odl. US);

– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o 
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL 2004/C 244/02);

– imajo poravnane obveznosti do Republike 
Slovenije;

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobiva-
nja finančne pomoči države za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah;

– niso za isti namen že pridobili oziroma niso 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev 
lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma sku-
pna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje 
sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne 
pomoči;

– niso navedeni na seznamu poslovnih sub-
jektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport oziroma njegovi predhodni pravni sub-
jekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
3.3 Mednarodni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posame-

znem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v na-
daljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posamezne-
ga projekta:

– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj 
treh različnih v razpisu sodelujočih držav, od katerih 
mora biti eden izmed njih koordinator projekta;

– celotno število partnerjev ni omejeno;
– mora biti število partnerjev po posamezni državi 

in porazdelitev sredstev uravnotežena (skladno z na-
cionalnimi določili višine sredstev).

Priporočeno število partnerjev za učinkovito izved-
bo projekta je med 5 in 12. V konzorcijih se spodbu-
ja sodelovanje partnerjev iz gospodarstva, predvsem 
malih in srednje velikih podjetij, v posameznih razi-
skovalnih skupinah pa tudi sodelovanje mlajših razi-
skovalcev.

V konzorcijih lahko sodelujejo tudi partnerji iz dr-
žav, ki ne sodelujejo v razpisu in sicer pod pogojem, 
da zagotovijo lastno financiranje, da konzorcij tudi brez 
njih izpolnjuje minimalni kriterij števila udeležencev in 
da bo izraba rezultatov projekta primarno usmerjena v 
v razpisu sodelujoče države.

4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelo-

vanje svojih nacionalnih partnerjev pri mednarodnem 
raziskovalno razvojnem projektu v skladu s svojimi 
nacionalnimi pravili financiranja. Del sredstev bo za 
sofinanciranje prispevala tudi Evropska Komisija.

Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalne-
ga razpisa je 1.500.000,00 EUR (t.j. največ 500.000,00 
EUR letno).

Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstve-
nega sodelovanja«, del sredstev, ki jih bo za izvajanje 
projektov namenila Evropska komisija, pa iz prora-
čunske postavke 799310 »Projekti okvirnih programov 
EU – tuja donacija«. Financiranje se zagotavlja za čas 
izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi 
predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna 
od proračunskih možnosti.

Vrednost slovenskega dela posameznega med-
narodnega projekta lahko znaša največ do 70.000,00 
EUR letno, v primeru, da je koordinator celotnega 
mednarodnega projekta iz Slovenije pa do 150.000,00 
EUR letno. V primeru, da je predvidena vrednost zah-
tevanega sofinanciranja slovenskega dela posame-
znega mednarodnega projekta v posamezni vlogi višja 
od navedenih vrednosti v tem odstavku, ministrstvo 
vlogo zavrne.

Za aktivnosti iz predmeta nacionalnega razpisa 
bo ministrstvo zagotovilo sredstva za posamezno pro-
računsko leto v skladu z razpisom in na način, dogo-
vorjen s pogodbo, sklenjeno z izbranimi slovenskimi 
prijavitelji projekta. Sredstva bodo iz proračuna Repu-
blike Slovenije izplačana v skladu z navedeno pogodbo 
in k njej sklenjenimi aneksi, skladno s proračunskimi 
možnostmi.

Rezultati projekta, financirani iz državnega prora-
čuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki 
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih 
pravic in varstvo osebnih podatkov.

5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so prora-

čunska leta 2015, 2016 in 2017.
Predvideni rok začetka financiranja upravičenih 

stroškov izbranih projektov je januar 2014 in je odvisen 
od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih 
državah.

Predvideno trajanje projektov je med 18 in 36 
mesecev.

6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta 

v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za 
raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006 

http://www.woodwisdom.net/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200940&stevilka=1917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200959&stevilka=2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5483
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1155
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201147&stevilka=2197
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3714
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012062600|RS-48|4913|2019|O|
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– 5. poglavje), shemo državne pomoči »Program za 
spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 
2013« in Uredbo o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 103/11 in 56/12).

Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske 
cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov 
projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delo-
dajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na 
projektu še neposredni materialni stroški, neposredni 
stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se 
priznajo v višini obračunane amortizacije.

S tem razpisom se financirajo samo stroški, nastali 
od dneva podpisa pogodbe dalje oziroma od datuma 
začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva 
podpisa pogodbe. Stroški priprave in prijave na pro-
jekt niso upravičeni stroški projekta. Računov izdanih 
pred začetkom izvajanja projekta oziroma po koncu 
izvajanja projekta ni moč uveljavljati kot upravičene 
stroške.

Stroški so upravičeni le pod pogojem, da so nastali 
in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti stroškov, 
da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah in da so nujni za izvedbo projekta.

Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali finan-
ciranje pomeni državno pomoč. V primeru da financi-
ranje ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko 
do 100%, v primeru da financiranje pomeni državno 
pomoč, pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti 
podjetja in tipa raziskave in znaša od 40–80%.

Na podlagi Vsebinskega in finančnega poročila o 
izvajanju aktivnosti na projektu bo prejemnik ob zaključ-
ku vsakega leta izvajanja projekta prejel sredstva v viši-
ni največ do 100% letne vrednosti predmeta pogodbe.

Upravičeni stroški ter višina in način financiranja 
so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 
5 Navodil za prijavo.

7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v treh fazah:
– 1. faza mednarodnega razpisa: oddaja medna-

rodne in nacionalne predprijave (''Pre-Proposal''): pre-
verjanje izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih for-
malnih kriterijev, ocena prispevka projekta k doseganju 
ciljev razpisa in povabilo k oddaji glavne prijave.

– 2. faza mednarodnega razpisa: oddaja med-
narodne glavne prijave (''Full Proposal''): preverjanje 
izpolnjevanja nacionalnih in mednarodnih formalnih kri-
terijev, mednarodna strokovna presoja in mednarodno 
priporočilo za sofinanciranje projektov.

– 3. faza: oddaja prijave na nacionalni razpis za 
slovenski del projekta (''Nacionalna prijava''): prever-
janje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih na-
cionalnih partnerjev, ki so bili v okviru mednarodnega 
konzorcija izbrani za financiranje.

Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni 
dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo.

7.1. Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popol-

na predprijava, glavna prijava in prijava na nacionalni 
razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6 
Navodil za prijavo.

7.1.1 Predprijava
Rok za oddajo popolne predprijave predloga pro-

jekta je 30. april 2013 do 13. ure po srednjeevropskem 
času. Predprijavo odda koordinator mednarodnega pro-
jekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki 
na mednarodni spletni strani skupnega mednarodnega 

razpisa WoodWisdom-Net+. Mednarodna oddaja pred-
prijave je pogoj za oddajo glavne prijave.

Sočasno z oddajo predprijave morajo slovenski na-
cionalni partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno 
predprijavo, ki vključuje Obrazec NPP.1: Izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoj, Obrazec NPP.2: Obrazec za 
dodeljevanje državnih pomoči in Obrazec NPP.3: Cilji 
predloga. Navedeno v Obrazcu 1 in 2 lahko ministrstvo 
kadarkoli preveri v ustreznih evidencah, bazah podatkov 
ali pri pristojnih institucijah.

Podpisane in žigosane obrazce, ki sestavljajo na-
cionalno predprijavo, mora vsak slovenski nacionalni 
partner poslati v elektronski obliki (skenirano v .pdf for-
matu) na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, z zadevo 
»Predprijava na razpis WoodWsidom-Net+«, najkasneje 
do 30. aprila 2013.

Podrobnosti o predprijavi so navedene v točki 6.1 
Navodil za prijavo.

7.1.2 Glavna prijava
Konzorciji, ki so oddali predprijavo in bili povabljeni 

k oddaji glavne prijave, morajo glavno prijavo oddati 
do roka za oddajo glavne prijave, t.j. 16. september 
2013 do 13. ure po srednjeevropskem času. Glavno 
prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v ime-
nu celotnega konzorcija v elektronski obliki na medna-
rodni spletni strani skupnega mednarodnega razpisa 
WoodWisdom-Net+.

Podrobnosti o glavni prijavi so navedene v točki 6.2 
Navodil za prijavo.

7.1.3 Nacionalna prijava
V primeru uspešne glavne prijave konzorcija, v 

katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo mi-
nistrstvo slovenskega partnerja (oziroma koordinatorja 
slovenskega dela projekta, če je partnerjev več) pozvalo 
k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. 
Prijavo mora koordinator slovenskega dela projekta po-
slati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo 
vloge (v tiskani in elektronski obliki, pri čemer se v pri-
meru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, 
šteje, da je za presojo pomembna elektronska oblika), ki 
bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva 
ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 8 dni 
od prejetja poziva slovenskemu partnerju (oziroma ko-
ordinatorju slovenskega dela projekta, če je partnerjev 
več). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani 
z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis WoodWi-
sdom-Net+« ter z navedbo polnega naziva in naslova 
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali 
ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in neodprte 
vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označe-
nih nacionalnih vlog bo predvidoma tretji delovni dan od 
izteka roka za oddajo vlog na sedežu ministrstva opra-
vila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju: Ko-
misija ministrstva). Datum odpiranja vlog bo objavljen na 
spletnih straneh ministrstva. Odpiranje vlog ne bo javno 
zaradi pričakovanega velikega števila vlog. Prijavitelji, 
katerih vloge ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, 
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku 
(8 dni od prejema poziva) ne bo dopolnil skladno s po-
zivom za dopolnitev, se zavržejo.

Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki 
6.3 Navodil za prijavo.

7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanci-
ranje

7.2.1 Faza predprijave
Izpolnjevanje formalnih kriterijev mednarodne 

predprijave (iz točke 3.3) in formalnih nacionalnih kri-

mailto:gp.mizks@gov.si


Stran 1054 / Št. 27 / 29. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

terijev (iz točke 3.2.) bo najprej preverjala Komisija 
ministrstva. Na osnovi izpolnjevanja mednarodnih in 
nacionalnih formalnih pogojev, primernosti za nacio-
nalno financiranje in relevantnost glede na namen in 
cilje razpisa ter preseganje razpoložljivih sredstev, bo 
Odbor mednarodnega razpisa izbral predloge projek-
tov, ki bodo predvidoma sredi junija 2013 povabljeni k 
oddaji končne prijave.

Postopek faze predprijave in kriteriji so podrobneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 
7.2 Navodil za prijavo.

7.2.2 Faza glavne prijave
Odbor mednarodnega razpisa in ministrstvo bosta 

ponovno preverila formalne pogoje in skladnost glavne 
prijave s predprijavo. Predloge, ki bodo zadostili for-
malnim pogojem, bo ocenjeval Mednarodni strokovni 
odbor v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi 
kriteriji (tj. prispevek k ciljem razpisa, znanstvena odlič-
nost, kakovost konzorcija, vodenje projekta, predvideni 
rezultati, njihovo izkoriščanje in širjenje).

Na osnovi vsebinskih ocen bo Mednarodni stro-
kovni odbor pripravil prednostno listo najboljših projek-
tov. Na njeni osnovi bo Odbor mednarodnega razpisa 
predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte 
naj financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna 
od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih 
zmožnosti sodelujočih držav, ki bodo potrdile, katere 
projekte bodo financirale. Koordinatorji vseh projektov 
bodo o končni odločitvi s strani Mednarodne pisarne 
razpisa obveščeni predvidoma decembra 2013.

Postopek faze glavne prijave in kriteriji za ocenje-
vanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji, natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo.

7.2.3 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči 

minister, pristojen za znanost s posamičnim sklepom 
o izbiri za vsakega slovenskega partnerja. Hkrati bodo 
obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Ministr-
stvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne 
upravičenosti nacionalnih partnerjev v projektu skla-
dno s točko 3.2 in primernosti višine ter upravičenosti 
stroškov) sofinanciralo najboljše projekte slovenskih 
nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, vendar le, 
če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo so-
financirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih par-
tnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne bodo 
dosegle soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih 
sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, ministrstvo 
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih 
partnerjev pri takšnih projektih.

Postopek faze nacionalne prijave in kriteriji za 
ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji, natančneje v točki 7.4 Navodil za prijavo.

Predvidoma v decembru 2013 bodo slovenski na-
cionalni partnerji prejeli sklep ministra o izboru (pri 
čemer morajo biti v obrazložitvi navedeni razlogi za 
odločitev), in jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo.

Vsi podatki iz vlog so informacija javnega zna-
čaja, razen tistih delov, ki jih prijavitelj posebej ozna-
či kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne 
more nanašati na celotno vlogo ali na del vloge v 

zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na 
podlagi meril.

7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in me-

rila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 
(30) dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru 
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno so-
dišče Republike Slovenije.

Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o 
ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo 
zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z 
izbranimi prijavitelji.

8. Spremljanje izvajanja projektov
Projekti, katerih aktivnosti bodo sofinancirane iz 

sredstev tega razpisa, bodo aktivno sodelovali pri raz-
vijanju raziskovalnega programa WoodWisdom-Net.

Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v 
skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo so-
delovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem 
projektu.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru ERA-

-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+
II. Priloge
1. Nacionalna predprijava (Priloga 1)
2. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta 

(Priloga2)
i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno 

obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1)
3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 3)
4. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu 

(Priloga 4)
i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju 

aktivnosti na projektu v preteklem letu
ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju ak-

tivnosti na projektu v preteklem letu
iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivno-

sti na projektu v naslednjem letu
iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti 

na projektu v naslednjem letu
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 

strani Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport: http://www.mizks.gov.si/si/okrozni-
ce_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/.

10. dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 

so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. Kontaktna oseba je Kim Turk Križanec (kim.turk-
-krizanec@gov.si) in je v poslovnem času dosegljiva na 
tel. 01/478-47-05.

Podatki o ERA-Net Plus iniciativi WoodWisdom-
-Net+ in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te 
iniciative so na voljo na spletni strani www.woodwis-
dom.net.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 96/2013 Ob-2036/13

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 
22/10 in 37/11 – odl. US), Uredbe o zagotavljanju pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11), z dne 29. 10. 2012 potrjenega Pro-
grama za doseganje prihrankov energije pri končnih od-
jemalcih (št. 3600-10/2012-2) ter Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
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list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija, podjetje 
za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in 
storitve, d.o.o. objavlja

javni razpis UREZRKO 2013-1-gospodarstvo
nepovratne finančne spodbude  

za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov 
razsvetljave, energetsko učinkovitih 

elektromotornih pogonov  
ter za namestitev opreme  

za izvajanje obratovalnega monitoringa  
in upravljanja z energijo

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-
tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu z uredbo: Elektro energija, podjetje za proda-
jo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, 
d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub ljana, v nadalje-
vanju sofinancer.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi 
odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nada-
ljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), 
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 
in 58/12; v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in 
OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada št. 3600-10/2012-7 
z dne 29. 10. 2012.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziro-
ma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne 
energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in 
ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. 
Finančne spodbude so namenjene investitorjem v go-
spodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

a) vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov raz-
svetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki 
nadomeščajo umetno razsvetljavo,

b) namestitev opreme za izvajanje obratovalnega 
monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter

c) vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih 
pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov 
za črpalke in ventilatorje.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le ukre-
pe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. V skladu s tem pravilnikom se sofinanciranje 
v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih 
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 
9. člena tega pravilnika.

4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev 
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so pred-
met javnega razpisa, znaša 800.000 EUR. Financiranje 
se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbu-
janje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč št.SA.34281(2012/X)«.

5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih 

sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in sa-
mostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji 
in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učin-
kovite rabe in obnovljive vire energije. Ostalo je razvidno 
iz razpisne dokumentacije.

V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju nasle-
dnjih pogojev:

1 Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je po-
godbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje 
naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih 
rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izva-
jalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih 
prihrankih stroškov za energijo.

– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj 
za dobo 5 let oziroma do povračila investicije iz prihran-
kov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbe-
nima strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti 
izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofi-
nanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani 
obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstav-
nika naročnika.

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičen-
ci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni 
v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani 
sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki 
Razpisi.

8. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne spodbude 

v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega 
ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije, največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja.
Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini 

najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predsta-
vljati javnih sredstev.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme pre-
segati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno MWh le-
tnega prihranka električne energije na obračunskem 
merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep.

V primeru, da prijavitelj poda vloge za več ukrepov, 
se vsak ukrep obravnava posebej, višina nepovratne 
finančne spodbude pa mora biti skladna z določili Pra-
vilnika o spodbujanju URE in OVE.

Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je 
do 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene nepovratne 
finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe 
ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izva-
janje podaljša, za kar se sklene aneks k pogodbi o so-
financiranju investicije. Izvajanje ukrepa lahko v tem 
primeru traja največ do konca meseca avgusta 2014.

9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude: nepo-
vratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu 
skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe 
o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odo-
britvi sofinanciranja.

10. Postopek oddaje vlog
Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis 

od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 10. 5. 2013 
do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse 
v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter 
izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jezi-
ku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na 
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način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravil-
no označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Ele-
ktro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljub ljana, 
bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti.

Datum prvega odpiranja je 13. 5. 2013. Na odpira-
nje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo 
na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja 
pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji 
delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 10. 5. 2013 do 
14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo 
odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do pora-
be sredstev. V primeru, da finančna sredstva ne bodo 
v celoti podeljena na prvem odpiranju, se bodo vloge, 
prispele po 10. 5. 2013, po 14. uri, obravnavale ob na-
slednjih datumih odpiranja vlog, navedenih v razpisni 
dokumentaciji, pod pogojem, da bodo na naslov sofi-
nancerja prispele najkasneje en delovni dan pred posa-
meznim datumom odpiranja, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki 
Razpisi. Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtev-
kom, poslanim na e-naslov: ursula.krisper@elektro-lju-
bljana.si.

Elektro energija, d.o.o.

Št. 96/2013 Ob-2037/13

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 
22/10 in 37/11 – odl. US), Uredbe o zagotavljanju pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11) z dne 29. 10. 2012 potrjenega Pro-
grama za doseganje prihrankov energije pri končnih od-
jemalcih (št. 3600-10/2012-2) ter Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija, podjetje 
za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in 
storitve, d.o.o. objavlja

javni razpis UREZRKO 2013-1-javni sektor
Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo ener-

getsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko 
učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev 
opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upra-
vljanja z energijo

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-
tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu z uredbo: Elektro energija, podjetje za proda-
jo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, 
d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub ljana, v nadalje-
vanju: sofinancer.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi 
odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nada-
ljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), 
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 
in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in 
OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Sloven-

skega okoljskega javnega sklada, št. 3600-10/2012-7, 
z dne 29. 10. 2012.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma 
naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne ener-
gije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in osta-
lih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Fi-
nančne spodbude so namenjene investitorjem v javnem 
sektorju na območju Republike Slovenije, in sicer za:

a) Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov raz-
svetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki 
nadomeščajo umetno razsvetljavo.

b) Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega 
monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

c) Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih 
pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov 
za črpalke in ventilatorje.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le ukre-
pe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. V skladu s tem pravilnikom se sofinanciranje 
v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih 
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 
9. člena tega pravilnika.

4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sred-
stev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki 
so predmet javnega razpisa, znaša 232.000 EUR. Fi-
nanciranje se izvaja na podlagi sheme državnih po-
moči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč, št. 
SA.34281(2012/X).

5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih 

spodbud so sub jekti javnega in nevladnega sektorja:
a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skla-

du s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in 

društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, 
če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. čle-
nom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju nasle-
dnjih pogojev:

1 Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je po-
godbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje 
naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih 
rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izva-
jalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih 
prihrankih stroškov za energijo.

– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj 
za dobo 5 let oziroma do povračila investicije iz prihran-
kov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbe-
nima strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti 
izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofi-
nanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani 
obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstav-
nika naročnika.

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičen-
ci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni 
v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani 
sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/«, v rubriki 
Razpisi.

8. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne spodbude 

v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega 
ukrepa lahko znaša največ 50 %, izraženo v odstotku 
vrednosti upravičenih stroškov investicije.
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Višina nepovratne finančne spodbude ne sme pre-
segati 49,66 EUR/MWh na vsako prihranjeno MWh le-
tnega prihranka električne energije na obračunskem 
merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep.

V primeru, da prijavitelj poda vloge za več ukrepov, 
se vsak ukrep obravnava posebej, višina nepovratne 
finančne spodbude pa mora biti skladna z določili Pra-
vilnika o spodbujanju URE in OVE.

Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je 
do 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene nepovratne 
finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe 
ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izva-
janje podaljša, za kar se sklene aneks k pogodbi o so-
financiranju investicije. Izvajanje ukrepa lahko v tem 
primeru traja največ do konca meseca avgusta 2014.

9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude: nepo-
vratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu 
skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe 
o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odo-
britvi sofinanciranja.

10. Postopek oddaje vlog
Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis 

od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 10. 5. 2013, 
do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse 
v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter 
izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem je-
ziku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena 
na način, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Ne-
pravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene 
na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Ele-
ktro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljub ljana, 
bodisi osebno bodisi priporočeno po pošti.

Datum prvega odpiranja je 13. 5. 2013. Na odpira-
nje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo 
na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja 
pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji 
delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 10. 5. 2013, do 
14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo 
odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do pora-
be sredstev. V primeru, da finančna sredstva ne bodo 
v celoti podeljena na prvem odpiranju, se bodo vloge, 
prispele po 10. 5. 2013, po 14. uri, obravnavale ob na-
slednjih datumih odpiranja vlog, navedenih v razpisni 
dokumentaciji, pod pogojem, da bodo na naslov sofi-
nancerja prispele najkasneje en delovni dan pred posa-
meznim datumom odpiranja, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/«, v rubriki 
Razpisi. Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtev-
kom, poslanim na e-naslov: ursula.krisper@elektro-lju-
bljana.si.

Elektro energija, d.o.o.

 Ob-2077/13

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 

U-I-257/09-22 in 10/2012; v nadaljevanju: EZ), Uredbe 
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odje-
malcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljeva-
nju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik 
o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega sklada, št. 3600-13/2012-2 z dne 
29. 10. 2012 o potrditvi Programa za zagotavljanje pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme držav-
nih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regio-
nalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 
in 61/08), Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za proda-
jo elektrike, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: sofinancer), 
objavlja

javni razpis
URE/JP-1/2013

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih 

finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) 
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih 
ukrepov:

– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih 
črpalk in drugih naprav za pro izvodnjo toplote iz obno-
vljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U01);

– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsve-
tljave (v nadaljevanju: ukrep U02);

– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli 
na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljeva-
nju: ukrep U3);

– programi izvajanja energetskih pregledov (v na-
daljevanju: ukrep U04);

– programi informiranja in ozaveščanja (v nadalje-
vanju: ukrep U05).

Za projekt se smatra ena zaključena celota posa-
meznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-
-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in 
pravila podeljevanja spodbud

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-
vičenci:

– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, prav-

na oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali 
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 
5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi sub-
jekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podje-
tja (opravljanje tržne dejavnosti).

Podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po 
pravilih za državno pomoč, razen finančnih spodbud 
za program izvajanja energetskih pregledov in program 
informiranja in ozaveščanja, ki se podeljujejo po pravilih 
»de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih o subvencijah.
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V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbe-
nega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene 
dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo), je vla-
gatelj lahko tudi pogodbenik ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev:

– med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna 
dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev 
pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. 
z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinan-
cerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe 
varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika 
uporabnika storitve.

Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbe-
nik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesij-
skega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obra-
tovalec naprave ter uporabnik storitev. Za pogodbeno 
razmerje se štejejo tudi koncesijska in druga podobna 
razmerja.

V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega 
odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo 
na ta razpis in izračun višine nepovratne finančne spod-
bude oziroma stopnje sofinanciranja presoja glede na 
njegov status, položaj in velikost.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo nor-

mativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10, v nadaljevanju: Pravilnik) ter Metode za 
izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za 
povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo upora-
bo obnovljivih virov energije, ki so skladne s konč-
nim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, 
september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in 
smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministr-
stva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). 
V metodologiji navedene normirane vrednosti se smisel-
no uporabljajo tudi za sub jekte, za katere niso izrecno 
navedene. Kadar Pravilnik ali metodologija ne določata 
načina izračuna prihrankov, se uporabi metodologija, kot 
je določena v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali 
v obrazcih, ki so na spletnem mestu sofinancerja.

3.1 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U01:

Ukrep U01 vključuje naslednje namene:
– zamenjava električnega grelnika za toplo sanitar-

no vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljeva-
nju: namen U01-A);

– zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgra-
dnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, 
zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju: nameni U01-
-B);

– priprava tople sanitarne vode ter podpora ogre-
vanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: 
nameni U01-C).

3.1.1 Nameni U01-A:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U01-A, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

priprava tople sanitarne vode Zrak/voda
3,2 A15/W15-W45 SIST EN 255-3

3,0 A15 SIST EN 16147

Vlagatelj dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poro-
čilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje 
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meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, 
ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in 
grelno moč.

3.1.2 Nameni U01-B:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U01-B, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako 
pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja:

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in 
priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda 3,4 A2/W35 SIST EN 14511

Voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511

Zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511

Zemlja/voda 
(direktni uparjalnik) 4,6 E4/W35 SIST EN 14511

Vlagatelj dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje tudi tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno po-
ročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje 
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 
5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) 
in grelno moč.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje 
navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži EURO-
VENT CERTIFIKAT in izpis s spletnega mesta www.
eurovent-certification.com, ki mora vsebovati označen 
tip naprave, katerega se prijavlja na razpis, minimal-
no grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar 
vlagatelj dokazuje primernost opreme na način, opisan 
v tem odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto 
pogojev, navedenih v tabeli v četrtem odstavku, izpol-
njevati naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in 
priprava tople sanitarne 
vode

Zrak/voda 4,0 A7/W35 SIST EN 14511 (2008)

3,7 A7/W35 SIST EN 14511 (2011)

Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme z na-
zivno grelno močjo nad 100 kW tudi z mnenjem Fa-
kultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljin-
sko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po 
metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme 
toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zah-
tevano dokumentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U01, ki je 
objavljena na spletni strani sofinancerja).

Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme tudi 
z mnenjem laboratorija po metodologiji izvedbe meri-
tev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za 
pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev 
(glej Prilogo II pri ukrepu U01, ki je objavljena na sple-
tnem mestu sofinancerja). Mnenje je treba sofinancer-
ju predložiti pred izdajo sklepa o subvenciji. K vlogi mora 
obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov 
energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa, izveden s stra-
ni projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno 
dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. 
Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo 
izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija 
ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen 
do finančne spodbude.
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3.1.3 Nameni U01-C:
Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje 

navedene pogoje tako, da prijavi priloži certifikat ali 
merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana 
za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2 
oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati minimalno 
svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne 
energije.

3.2 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U02:

Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v na-
daljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih 
energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede 
minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva 
Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. 3. 2009 
o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno 
zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikal-
nih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih 
naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES 
(Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17-44). V primeru 
uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede 
energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) 
št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi 
z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmer-
jenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite 
izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo 
biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega prav-
nega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evrop-
skega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zah-
tevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma 
na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, poveza-
nih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave 
mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 
in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena 
v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma 
ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opre-
me na dan predaje-prevzema je sestavni del predajno-
prevzemnega zapisnika).

Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, ki iz-
polnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh 
meril.

Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije ozi-
roma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz 
naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe 
električne energije glede na celotne stroške projekta 
M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regu-
lacije se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem 
elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg 
redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanj-
šanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja.

M1 = Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe  
električne energije / celotni stroški projekta

Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR] Št. točk

≥ 10 60
≥ 5 ˂ 10 40
≥ 2 ˂ 5 30
≥ 1 ˂ 2 10

Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po 
izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih 
stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi 
stroški za električno energijo in vzdrževanje v istem ob-
dobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva 
pozitivna ocena, M2 ≥ 0.

M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja 
razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdr-
ževanja razsvetljave) * 100

Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po 
obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se 
zavrne.

3.3 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U03:

Ukrep U03 vključuje naslednje namene:
– zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotlov na 

biomaso (v nadaljevanju: nameni U03-A),
– zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenza-

cijskih kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin 
(v nadaljevanju: nameni U03-B).

3.3.1 Nameni U03-A
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U03-A, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– oprema mora imeti, skladno z zahtevami standar-
da, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek 
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 % in 
vrednost emisij, skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak 
iz malih in srednjih kurilnih naprav. Naprave z ročnim 
polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti pregrajen 
vodni toplotni zbiralnik.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predloži-
tvijo certifikata po standardu SIST EN 303-5. V pri-
meru, da je izbrana oprema že uvrščena na seznam 
ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko-
sklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf), lahko vlaga-
telj predloži izjavo, da je izbrana naprava navedena na 
seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogre-
vanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede pro izvajalca 
in model opreme.

3.3.2 Nameni U03-B
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U03-B, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– normirani izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla mora biti večji ali enak 104 % pri 
uporabi zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) 
ali utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju tudi 
UNP). Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo 
certifikata oziroma tehnično dokumentacijo za predla-
gano napravo;

– pravica do finančne spodbude se dodeli za vgra-
dnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na ze-
meljski plin ali UNP v kotlovnico, in sicer:

a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov 
na zemeljski plin s kotli na zemeljski plin ali

b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov 
na UNP s kotli na UNP za lokacije, kjer iz ekonomskih 
ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na 
voljo, ali

c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov 
na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin, 
mazut ali premog) s kotli na zemeljski plin, pri čemer 
se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem 
delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na 
fosilna goriva s posameznimi kotli na zemeljski plin, če 
upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, 
pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distri-
bucije plina, ali
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d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov 
na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) s kotli 
na UNP za lokacije, kjer iz ekonomskih ali drugih razlo-
gov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.

Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja 
poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumenta-
cija za določanje višine prihrankov.

3.4 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U04:

Program dela, izvedba energetskega pregleda in 
končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu 
morajo biti v skladu z Metodologijo izdelave energet-
skega pregleda, avgust 2007 (v nadaljevanju: Metodo-
logija), in Navodilom za izdelavo poročila o izvedenem 
energetskem pregledu (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofi-
nanciranju). Energetski pregled mora ustrezati kriterijem 
razširjenega energetskega pregleda. Končno poročilo 
o izvedenem energetskem pregledu predstavljata po-
ročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodologi-
ja, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot 
je predpisana v Navodilu za izdelavo poročila o izve-
denem energetskem pregledu. Za svetovalno storitev 
izvedbe energetskega pregleda objekta na isti lokaciji 
se odobri finančna spodbuda po preteku najmanj pet 
let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda ne 
glede na to, ali je ta energetski pregled predstavljal raz-
širjen pregled.

3.5 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U05:

Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skla-
den z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost 2008–2016 oziroma s programi 
in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu 
za obnovljive vire energije 2010–2020. Skladnost z in-
strumenti/programi/ukrepi mora biti predstavljena ka-
kovostno, jasno in logično. Prav tako mora program 
podpirati prenos ali izvajanje direktiv EU. Izvajalec pro-
gramov informiranja in ozaveščanja mora imeti ustrezne 
strokovne reference, kot so svetovanje s področja rabe 
energije v stavbah, posebej s področja učinkovite rabe 
in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij 
delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, 
izvedba izobraževanj. Program dela, izvedba programa 
in končno poročilo o izvedenem programu morajo biti 
v skladu z Navodilom za izdelavo končnega poročila 
ter predstavitve projekta (Priloga k Vzorcu pogodbe 
o sofinanciranju). Končno poročilo o izvedenem progra-
mu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zah-
teva Navodilo za izdelavo končnega poročila ter pred-
stavitve projekta, in predstavitev projekta v obliki, kot 
je predpisana v njem.

Program se mora nanašati na informativne in oza-
veščevalne aktivnosti za učinkovito rabo energije in ob-
novljive vire energije. Te aktivnosti vključujejo:

– informiranje in motiviranje gospodarske družbe 
za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo 
sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo 
energije;

– informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za 
učinkovito rabo energije v stavbah;

– informiranje potencialnih investitorjev o naprednih 
energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, 
kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih ob-
novljivih virov energije;

– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire 
energije v izobraževalnih programih za podjetja;

– informiranje in motiviranje gospodinjstev in uprav-
nikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo ener-
gije v stanovanjskih stavbah.

Subvencionirane aktivnosti informiranja in ozave-
ščanja so naslednje aktivnosti:

– delavnice oziroma dogodki, kjer je aktivnost or-
ganiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev 
(simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, 
konference, razstave, natečaji ipd.) in organiziranje sku-
pinskih ogledov primerov dobre prakse;

– izvedba individualnega svetovanja;
– izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgi-

bank, brošur, priročnikov, poučnih knjig, tematski sklopi 
znotraj publikacije, priloge časopisom);

– izdelava in objava spletnega mesta ali spletne 
aplikacije. Objavljena vsebina spletnega mesta mora biti 
sorazmerna z dosegom spletnega mesta.

Pri navedenih aktivnostih veljajo naslednji pogoji:
– za delavnice oziroma dogodke je minimalna ude-

ležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev;
– obseg publikacije mora biti vsaj 2.000 znakov 

brez presledkov. Publikacija mora doseči bralca pred 
vložitvijo končnega poročila;

– obseg spletnega mesta mora biti vsaj 20 znakov 
na doseg. Doseg je število obiskovalcev iz različnih slo-
venskih IP naslovov;

– pri spletnih aplikacijah se upošteva število izve-
denih poizvedb, pri čemer se upošteva število izvedenih 
poizvedb iz različnih slovenskih IP naslovov.

Delavnice in dogodki morajo biti ustrezno orga-
nizirani s programom, ki mora trajati minimalno 4 ure. 
O poteku aktivnosti je treba voditi evidenco, iz katere je 
razvidna vsebina, ki je bila posredovana slušateljem. Za 
delavnice, dogodke in individualna svetovanja je treba 
sofinancerju posredovati seznam slušateljev, vključno 
z oceno njihove porabe energije, ki se jo da pokazati/do-
kazati. V ta namen je treba izpolniti obrazec »Podatki 
o letni rabi energije«.

Prihranek energije se določi na podlagi metodolo-
gije programov informiranja in ozaveščanja po izvedeni 
aktivnosti informiranja in ozaveščanja in je sestavni del 
končnega poročila. Metodologija programov informiranja 
in ozaveščanja je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Zahtevek za sofinanciranje ne sme presegati 50 EUR 
nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh 
energije.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za 

projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 
175.000 €.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbu-
de prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem 
omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo dolo-
čila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. 8. 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.

Upravičeni stroški za vse projekte so:
– stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumenta-

cije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in pla-
čilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od 
dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za 
potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji 
od 10 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;

– davek na dodano vrednost, vendar le za vlaga-
telje, ki si tega davka ne morejo odbiti kot vstopni DDV.

Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posame-
znem ukrepu.

Če je projekt že financiran iz drugih sredstev dr-
žavnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v na-
daljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo 
sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že 
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podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinan-
ciranja po zakonodaji.

4.1 Posebna pravila za ukrepe U01:
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih pro-

jektov za posamezni namen U01-A:
– višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR 

nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh ener-
gije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov za posamezni namen U01-B:

– višina sofinanciranja ne sme presegati: za to-
plotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne čr-
palke zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke 
voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov za posamezni namen U01-C:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR 
nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh ener-
gije.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo na-
mene U01-A, so:

– toplotna črpalka zrak/voda,
– električni grelnik za sanitarno vodo,
– električne instalacije,
– povezave distribucijskih sistemov STV.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo na-

mene U01-B, so:
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno 

črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja 
in notranja enota), hranilnik toplote, strojne in elektro 
instalacije, strojni in elektro material.

– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zrak/voda, izde-
lava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, 
hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in 
elektro material.

– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava 
vrtine, potopna črpalka, hranilnik toplote, strojne in elek-
tro instalacije, strojni in elektro material.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo na-
mene U01-C, so: sprejemniki sončne energije, zalo-
govnik za toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/za-
logovnik, priključitev na distribucijski sistem in ostale 
instalacije.

4.2 Posebna pravila za ukrepe U02
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih pro-

jektov:
– višina sofinanciranja ne sme presega-

ti 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno 
prihranjeno MWh energije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okvi-
ru predmeta in namena javnega razpisa, in sicer za:

– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju 
prijaznih svetilk,

– nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov 
ter učinkovitih predstikalnih naprav,

– rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter 
postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opre-
me (drogovi, konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno 
utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se 
v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremem-
be svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša ozi-
roma cenejša od predelave,

– nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sis-
temov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko 
krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje re-
dukcij obratovanja razsvetljave,

– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– stroški nabave in vgradnje nove opreme za spre-

mljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter 
nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega 
knjigovodstva razsvetljave.

4.3 Posebna pravila za ukrepe U03
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne 

sme:
– presegati 300,00 EUR nepovratnih sredstev za 

vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-A;
– presegati 250,00 EUR nepovratnih sredstev za 

vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-B.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo na-

mene U03-A, so:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-

sportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne 
opreme,

– nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralni-
ka, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na 
centralno ogrevanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo na-
mene U03-B, so:

– izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plino-
hrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor 
tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pri-
padajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje 
kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne 
povezave,

– predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov 
za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod go-
riva vključno z vgradnjo merilnih prog,

– nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kon-
denzata.

Upravičeni stroški ne vključujejo elementov raz-
voda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema 
in ogreval.

4.4 Posebna pravila za ukrepe U04
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne 

sme:
– presegati 3.000,00 EUR za javni in storitveni sek-

tor;
– presegati 5.000,00 EUR za industrijo;
– presegati 8,00 EUR na m2 uporabne površine 

objekta.
Upravičeni stroški so:
– izvedba energetskega pregleda,
– končno poročilo.
Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentira-

ni upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev 
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot 
upravičeni stroški, ter davek na dodano vrednost (DDV) 
in drugi davki.

4.5 Posebna pravila za ukrepe U05
Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 

določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbu-
de prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem 
omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Upravičeni stroški so:
– organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih pri-

reditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle 
mize, konference, razstave, natečaji, individualna sve-
tovanja ipd.);

– izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgi-
banke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklo-
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pi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletno mesto 
ali aplikacija);

– organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre 
prakse.

Neupravičeni stroški so ostali stroški, ki niso na-
vedeni kot upravičeni stroški. V primeru podjetij, ki so 
zavezanci za DDV, je neupravičen strošek tudi DDV.

Če je projekt že financiran iz drugih sredstev držav-
nega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nada-
ljevanju; javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo le 
sredstva, ki predstavljajo razliko med najvišjim možnim 
financiranjem po tem razpisu in že pridobljenimi javnimi 
sredstvi.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev 

finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom jav-
nega razpisa ter določili javnega razpisa.

Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom 
o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakono-
dajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v 
nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do fi-
nančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge 
še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka 
ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev zunanjih 
izvajalcev.

Sredstva velikemu podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom 
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V primeru, da 
želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo 
sklepa in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki pre-
gleduje vloge, pred začetkom izvajanja investicije izdati 
potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; dolo-
čen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno konstruk-
cijo. Če finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se 
vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega raz-

pisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-

tovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne 
storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navo-
dil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali 
če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno 
dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo na-
ziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca 
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste 
upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti 

tudi naslednjo podpisano izjavo:
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list 
RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predlo-
žiti tudi naslednjo podpisano izjavo, da investicije pred 
izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Ured-
be Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba 
EK 800/2008) ni začel izvajati.

Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva 
tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resnič-

nost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu 
oziroma izplačilo finančnih spodbud.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer 
v primeru kršitve navedbe odstopi od pogodbe o so-
financiranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne 
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lah-
ko izvaja le za to usposobljen in registriran izvajalec. 
V primeru, da je naročnik zavezanec k javnem naroča-
nju, mora izvajalec biti izbran ob upoštevanju predpisov 
o javnem naročanju. V primeru, da vlagatelj ni zavezan 
upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila 
blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da 
treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan pri-
ložiti utemeljeno pismeno obrazložitev.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 12. 
2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datu-
mu, niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan 
naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 12. 
2014, je treba do tega datuma posredovati sofinancer-
ju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne 
opreme ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo javni 
sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, da bo projekt izve-
den. Če vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi 
pravico do sofinanciranja.

Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finanč-
ne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti 
najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne 
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme ozi-
roma naprav.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi 
vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom 
pogodbe o sofinanciranju. Če se v kateri izmed naštetih 
faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o so-
financiranju ne bo podpisana.

Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od 
vlagatelja različna oseba, je dolžan vlagatelj posredovati 
sofinancerju na njegovo zahtevo vse podatke o tej ose-
bi, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih 
spodbud.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in 

priloge (obrazci za različne ukrepe se smiselno razliku-
jejo glede na ukrep):

– obrazec – vloga;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta, iz 

katerega izhaja pooblastilo za podpis, in vložitev vloge 
na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni za-
stopnik);

– fotokopijo registracije vlagatelja z vsemi prilogami 
ali izpisek iz Ajpesa;

– fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt, v kate-
rem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja;

– sklenjeno pogodbo med partnerjema (zgolj v pri-
meru pogodbeništva);

– obrazec – izjava vlagatelja, da je oziroma ni javni 
naročnik;

– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed sto-
ritev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev 
presega 20.000,00 EUR z navedbo izbora ustreznega 
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo 
mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki);

– obrazec – izjava vlagatelja, da je oziroma bo izva-
jalec izbran v skladu s pravili, ki urejajo javno naročanje 
(velja za osebe, ki so javni naročniki);
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– obrazec – vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– obrazec – izjava o doseganju prihrankov energije 

in emisij CO2;
– obrazec – izjava o strinjanju in sprejemanju po-

gojev;
– obrazec – izjava o velikosti podjetja;
– obrazec – izjava o že pridobljenih državnih pomo-

čeh ali subvencijah;
– obrazec – izjava o že pridobljenih pomočeh de 

minimis (velja samo za velika podjetja, ki uveljavljajo po-
vrnitev stroškov za izdelavo projektne dokumentacije);

– zgoščenko, na kateri se nahaja faksimile podpi-
sane vloge in vseh obrazcev ter prilog v formatu PDF.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na 
obrazcih, ki so dostopni na spletnem mestu http://www.
eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure oziroma, ki jih 
prejme na podlagi naročila, podanega na naslov ele-
ktronske pošte: razpis.ure@eg-prodaja.si. Obrazci za 
različne ukrepe se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi 
vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz teh-
ničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma 
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora 
besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz 
navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da 
mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati 
besedilu na predpisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem je-
ziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki 
so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo 
v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoč upošteva 
uradni prevod v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastno-
ročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh 
drugih straneh pa podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko 
verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna ver-
zija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
morata biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripi-
som »Vloga – ne odpiraj, javni razpis URE/JP-1/2013, 
kategorija vlagatelja: podjetje / občina / drugi sub jekt«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno ali po pošti) od dne 29. 3. 2013 dalje in najka-
sneje do 17. 4. 2013, do 13. ure. Prej ali kasneje dosta-
vljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer pre-
jel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje 
pošiljke na pošto.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost 

strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) vsak dan 
od 1. 4. 2013 dalje.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede 
na način dostave prispele na naslov sofinancerja do 
13. ure predhodnega dne. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte 
ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo 
sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti 
v 8 dneh od dneva prejetja zahtevka za popolnitev. Vlo-
ge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se 
spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki 
veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih 
spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki 
so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih 
glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega poobla-
ščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse 
pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom 
na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je 
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posame-
znem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpira-
nja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pra-
vice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od 
poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogod-
be, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev 
finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni.

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v na-

daljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za 
projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in 
sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana 
po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vklju-
čujejo:

– zahtevek za sofinanciranje;
– seznam preverjenih računov;
– faksimile originalnih računov izvajalca s popisom 

del in materiala za celoten obseg projekta;
– potrdilo banke ali uradnega organa o plačilu raču-

na iz prejšnje alineje;
– končno poročilo;
– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo 

izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije;
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno 

zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom 

izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu 

zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na tran-
sakcijski račun prejemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 

za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije 
in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi 
veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi od-
tujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in do-
ločil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude 
je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih 
iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemu-
doma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-na-
slovu: razpis.ure@eg-prodaja.si.

Elektro Gorenjska Prodaja,  
podjetje za prodajo elektrike, d.o.o.
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Št. 430-38/2013 Ob-2019/13

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
56/02 – ZJU 127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08, 
49/09, 38/10, 07/10, 40/11), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 18/12) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10 
in 90/11) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih in 

častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu 
v Občini Krško za leto 2013

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

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov veteranskih in častniških združenj, ki so se izvajali 
v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključ-
ka tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– Izvajanje letnih programov veteranskih in častni-
ških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 
društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo vse 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanci-

ranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških 
združenj je 16.700,00 na proračunski postavki 1136 – 
Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo 
na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtevka 
za izplačilo odobrenih sredstev je 30. 11. 2013 v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. Pogoji in merila pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelji, je redno oziroma v celoti izpolnjevali 

svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv-

nosti programa,
4. program ima postavljene jasne cilje, ki so 

v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb upo-
rabnikov/uporabnic oziroma članstva,

5. potencialni uporabniki/uporabnice programa 
so jasno opredeljeni,

6. program vključuje ustrezno število uporab-
nikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo pro-
grama,

7. uporabniki/uporabnice imajo možnost aktiv-
nega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa 
ter so seznanjeni z možnostjo pritožbenega postopka,

8. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-
voljci/prostovoljke,

9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja pro-
grama, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, 
delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev 
iz drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 9. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-
grame in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko 
tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila 
odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati 
z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz 
proračuna Občine Krško.

Način točkovanja:
Za vsa merila bo točkovanje sledeče:

0 točk ne izpolnjuje

1 točka slabo izpolnjuje

2 točki ne izpolnjuje v celoti

3 točke povsem izpolnjuje

3. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 27. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 15 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 

15 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 9 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, nujen obseg materialnih stroškov programa, nuj-
nost posameznega stroška programa za izvajanje pro-
grama, primerjavo višine stroškov na uporabnika med 
posameznimi istostnimi programi, aktivnosti, s katerimi 
program dosega zastavljene cilje, vsebinsko poročilo 
o delu društva ter finančno poročilo o delu društva za 
preteklo leto, vsebinski plan dela društva za leto 2013 
ter preglednost finančnega plana za program dela dru-
štva v letu 2013. Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo ko-
misija pripravila predlog za dodelitev sredstev.

VIII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je 

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje 
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program-
skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo 
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:
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1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev 
(kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pri-
dobila komisija po ur. dolžnosti).

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2012.

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2012.

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2013.

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2013.

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave: vloge s prilo-

ženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo 
prispeti najkasneje do 24. maja 2013 na naslov: Občina 
Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska 
društva«.

IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih 

delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
la predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so 
sestavni del 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. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30 dan 
po predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravi-
čenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku 
razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci 
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev 
nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v kabinetu župana Ob-
čine Krško in na spletni strani: www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 410-37/2013 Ob-2020/13

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11), določil 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09, 3/13) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, 
CKŽ 14, Krško,

javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško  

za leto 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

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

pisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih 
organizirajo sub jekti, ki delujejo na območju Občine Kr-
ško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2013.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-

ščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom posredno promovirajo ali poveču-

jejo prepoznavnost Občine Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina 

sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2013 je 
22.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračun-
ski postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev. 
Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih 
komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega 
razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih 
sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je 
najvišji možen znesek 850,00 € bruto.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odo-
brenih sredstev je 30. 11. 2013 v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe raz-
položljivih sredstev.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali 

svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. kakovost in prepoznavnost dogodka 12 točk
2. dogodek 10 točk
3. realno finančno ovrednotenje vloge 15 točk
4. dostopnost dogodka javnosti 12 točk
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi 
prostovoljci in je namenjen širši javnosti 18 točk
6. program ima izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki izvajanja 
dogodka, delež lastnih sredstev, 
delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov/uporabnic in delež sredstev 
iz drugih virov 8 točk
7. pomembnost za občinski prostor 15 točk
8. inovativnost 10 točk.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občin-
skega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti 
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
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Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse-
dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik 
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh 
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva-
nja sredstev v javnem razpisu.

VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega 

obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni 
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter po-
datke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih 
izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2013,
5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranju do-

godkov v Občini Krško za leto 2013.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabi-
net župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Finančna vloga«.

IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne 

v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan 

v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-

la predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, 
ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog 
ne bo javno).

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna ko-
misija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi 
sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predlo-
žitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku ter skla-
dno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju do-
godkov v Občini Krško v letu 2012.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev župan Občine Krško v roku 10 delovnih dni od 
odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci 
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev 
nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od 

dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času 

uradnih ur v kabinetu župana Občine Krško in na spletni 
strani: www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 12280-2/2013 Ob-2030/13

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Pravilnika o izvedbi 
javnega razpisa na področju športa, mladine, preven-
tivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni 
občini Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna 
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevla-

dnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 
2013.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, 
ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji 
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-

goje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 

prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na 

področju, za katerega se prijavljajo;
7. za leto 2012 imajo izpolnjene vse pogodbene 

obveznosti do Mestne občine Novo mesto.
Merila za dodelitev sredstev:
1. kakovost in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje pro-

stovoljcev v programu;
4. izdelana realna finančna konstrukcija programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom 

na voljo vsak dan oziroma več ur tedensko;
– programi društev, ki imajo status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva, status humani-
tarne ali status invalidske organizacije.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanci-
ranje programov socialnega varstva v letu 2013 znaša 
53.500,00 EUR.

Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana na obrazcu prijave za leto 2013 z vsemi zah-
tevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo 
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepo-
zno vložene prijave ne bodo obravnavane.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu 

RS in traja do 19. aprila 2013. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
vključno 19. aprila 2013 (velja datum poštnega žiga) na 
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naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva v letu 2013«. Na hrbtni strani mora 
biti napisan naslov prijavitelja.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo začelo 
v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepra-
vočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija 
izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom žu-
pana zavržene.

Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni. Z izbra-
nimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju v letu 2013, v katerih bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo 
na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni 
strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani dobijo na Občinski upravi Mestne občine Novo 
mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošta: 
branka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

Št. 12280-3/2013 Ob-2031/13

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje rednega dela društev 

upokojencev v Mestni občini Novo mesto  
v letu 2013

Predmet razpisa je sofinanciranje rednega dela dru-
štev upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine 
Novo mesto.

Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, 

ki izvajajo programe na območju Mestne občine Novo 
mesto, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa, imajo pregledno in jasno 
finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja 
programa in imajo za leto 2012 izpolnjene vse pogodbe-
ne obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 
15.000,00 EUR.

Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v prora-

čunskem letu 2013.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cu prijave za leto 2013 z vsemi zahtevanimi podatki in 
prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot 
popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave 
ne bodo obravnavane.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu 

RS in traja do 19. aprila 2013. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
vključno 19. aprila 2013 (velja datum poštnega žiga) na 
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje rednega 
dela društev upokojencev v letu 2013«. Na hrbtni strani 
mora biti napisan naslov prijavitelja.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo začelo v roku osmih dni od 

zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne 
in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnje-
ga postopka in bodo s sklepom župana zavržene.

Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 

obveščeni najkasneje v 60 dneh. Z izbranimi izvajalci 
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju 
v letu 2013, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način 
koriščenja proračunskih sredstev.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo 
na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni 
strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani dobijo na občinski upravi Mestne občine Novo 
mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošta: 
branka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2032/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list 
RS, št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Pravilnika o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo 
mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev  

Mestne občine Novo mesto na področju kulture  
za leto 2013

1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto 
razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2013 
v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je so-
financiranje javnih kulturnih projektov izvajalcev ter 
redno delo kulturnih društev in zasebnih zavodov v jav-
nem interesu na področju kulture ter najemnin organi-
zacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu 
na področju kulture. Predmet razpisa ni sofinanciranje 
investicij ali investicijskega vzdrževanja ali projektov 
kulturne dediščine.

2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za 

naslednja področja:
a) projekti na področju kulture (javni razpis)
b) projekti poklicnih javnih organizacij (javni poziv)
c) projekti za oživitev mestnega jedra (javni razpis)
d) redno delo kulturnih društev (javni razpis)
e) Novomeški poletni večeri (javni poziv)
f) programi zasebnih zavodov v javnem interesu 

(javni poziv)
g) programi v javnem interesu (javni poziv)
h) obletnice pomembnih Novomeščanov (javni po-

ziv),



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 29. 3. 2013 / Stran 1069 

i) sofinanciranje najemnin v javnem interesu na 
področju kulture.

3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti 
raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo 
popestrili raznolikost kulturne ponudbe, kakovostnih, 
prepoznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni 
občini Novo mesto ter podpirati redno dejavnost kul-
turnih društev, zasebnih in javnih zavodov, ki delujejo 
v javnem interesu na področju kulture ter zagotoviti 
delno kritje stroškov najemnin organizacijam, ki delu-
jejo v javnem interesu na področju kulture in jim občina 
ne more zagotoviti lastnih prostorov za njihovo redno 
delovanje.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju 

kulture:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebne orga-
nizacije registrirane za kulturno dejavnost, s statu-
som delovanja v javnem interesu ali brez statusa) in 
fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca ali 
posamezniki delujoči na ljubiteljski ravni), ki se ukvar-
jajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih 
dobrin,

– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je ve-
zan na Mestno občino Novo mesto.

Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne 
organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in sre-
dnje šole, društva, zasebne ali javne organizacije, ki 
niso registrirane za opravljanje in posredovanje kultur-
no-umetniških vsebin.

4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih 
organizacij:

– Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki ima območ-
no izpostavo v Novem mestu,

– Glasbena šola Marjana Kozine s programom 
Novomeškega simfoničnega orkestra.

4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev me-
stnega jedra:

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
kulturne dejavnosti (javni zavodi na področju kulture in 
kulturna društva),

– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih 
projekt je vezan na staro mestno jedro.

4.4. Razpisno področje d) Redno delo kulturnih 
društev:

– vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Uprav-
ni enoti Novo mesto,

– kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini 
Novo mesto,

– kulturna društva, ki aktivno delujejo v Mestni 
občini Novo mesto.

4.5. Razpisno področje e) Novomeški poletni ve-
čeri:

– javnim in zasebnim zavodom s področja kulture, 
kateri imajo registrirano prireditveno dejavnost kot pri-
marno dejavnost zavoda, s sedežem v Mestni občini 
Novo mesto,

– zasebni zavod, ki ima status, da deluje v javnem 
interesu na področju kulture in ima sedež v Mestni ob-
čini Novo mesto,

– da bo prijavitelj program realiziral v Novem me-
stu,

– da je prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih 
let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finanč-
na poročila, plan dela za tekoče leto).

Upravičen vlagatelj z istim programom ne more 
kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne 

občine Novo mesto. Izbran bo samo en prijavitelj za 
izvedbo programa Novomeških poletnih večerov.

4.6. Razpisno področje: f) Programi zasebnih za-
vodov, ki delujejo v javnem interesu na področju kul-
ture:

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za 
kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je ob-
vezna priloga),

– program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na držav-

nem ali mednarodnem razpisu iz leta 2011 ali 2012 
(obvezna priloga).

Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kul-
turo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, 
založniška produkcija). Z isto programsko vsebino ni 
dovoljeno kandidiranje na ostalih javni razpis ali javnih 
pozivih Mestne občine Novo mesto na področju kulture, 
izjema je javni poziv za tiskanje in oblikovanje revije 
Rast in Novomeški poletni večeri.

4.7. Razpisno področje g) Programi v javnem in-
teresu:

– kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni 
enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo 
mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orke-
stre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali 
večletnim zborovskim petjem (več kot 15 let aktivnega 
delovanja),

– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in na-
grad na nacionalni ali mednarodni ravni v zadnjih petih 
letih (obvezna priloga).

4.8. Razpisno področje h) Obletnice pomembnih 
Novomeščanov:

– javni ali zasebni zavodi na področju kulture s se-
dežem v Mestni občini Novo mesto, ki so registrirane 
za izvajanje kulturno-umetniških programov in imajo 
status v javnem interesu na področju kulture,

– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.
V letu 2013 praznujemo 110. obletnico rojstva Jan-

ka Jarca, muzealca, Trdinovega nagrajenca, zgodovi-
narja in častnega občana Mestne občine Novo mesto.

4.9. Razpisno področje i) Sofinanciranje najemnin 
v javnem interesu na področju kulture:

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za 
kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je ob-
vezna priloga),

– kulturna društva v javnem interesu na področju 
kulture, ki delujejo v najetih prostorih, ki niso v lasti 
Mestne občine Novo mesto,

– program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na držav-

nem ali mednarodnem razpisu iz leta 2011 ali 2012 
(obvezna priloga).

Organizacije, ki bodo sofinancirani, izvajajo svojo 
dejavnost na področjih glasbene, likovne, uprizoritve-
ne, intermedijske, literarne umetnosti ter založniške 
produkcije. Organizacije, ki izvajajo program kulturne 
dediščine ter programi javnih zavodov niso predmet 
tega razpisa.

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

ranje vlog, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo 
mesto za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, ne-
popolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne 
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki 
niso oddali popolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvam.
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Mestna občina Novo mesto lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po 
izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa 
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugo-
tovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne 
realizacija projekta) v letu 2013 razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji za razpise na področju 
kulture:

– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje 
je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih 
v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, 
uspešno in odmevno,

– odmevnost realiziranih projektov,
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne 

interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem 
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-
jekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacij-
ska usposobljenost, realnost izvedbe projekta),

– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso 
izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter 
dobrodelni projekti,

– programi in projekti promovirajo Mestno obči-
no Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem 
prostoru,

– sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (na-
stopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih 
prireditev),

– aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih 
projektih,

– realno finančno ovrednoten in uravnotežen pro-
jekt,

– zaprošeni znesek financiranja posameznega 
projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene 
v razpisni dokumentaciji,

– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati 
80 % celotne vrednosti projekta/programa,

– prijavitelji so kot pogodbene stranke občine iz-
polnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih po-
dročjih bodo prednostno obravnavani programi ozi-
roma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo 
tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Pred-
nostni razpisni kriteriji in točkovnik so sestavni del 
prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja, 
ki so objavljeni na spletnih straneh Mestne občine 
Novo mesto.

8. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kri-

terijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila 
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim podro-
čjem in predlagala višino sofinanciranja. Razpisni kri-
teriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih 
dostopni v razpisni dokumentaciji.

Višina odobrenih sredstev za projekt ali program 
bo odvisna od višine prejetih točk in števila projek-
tov/programov uvrščenih na seznam odobrenih pro-
jektov/programov.

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

menjenih za projekte in programe na področju kulture, 
znaša 162.000,00 EUR.

Okvirne razpisne vrednosti sredstev za progra-
me in projekte v letu 2013 po razpisnih področjih so 
naslednje:

a) projekti na področju kulture 20.000,00
b) projekti poklicnih javnih 
organizacij 20.000,00
c) projekti za oživitev mestnega 
jedra 8.000,00
d) redno delo kulturnih društev 25.000,00
e) Novomeški poletni večeri 20.000,00
f) programi zasebnih zavodov 
v jav. interesu 32.000,00
g) programi v javnem interesu 20.000,00
h) obletnice pomembnih 
Novomeščanov 2.000,00
i) sofinanciranje najemnin org. 
v jav. int. 15.000,00
Skupaj 162.000,00 EUR

10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2013.

11. Razpisni rok: razpisni rok se prične 29. 3. 2013 
in traja do 29. 4. 2013.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno raz-

pisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v ce-

loti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane 
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in 
socialo Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zah-
tevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagate-
ljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak pro-
jekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti 
popolno razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 
29. 4. 2013 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis/poziv na področju kulture 2013« z obvezno navedbo 
razpisnega področja (npr. projekti na področju kulture). 
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja, naziv ozi-
roma ime in priimek vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto do vključno 29. 4. 2013 do tega dne ni 
bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisna dokumentacija in so naštete pod točko 12.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku 
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema 
vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa 
in razpisne dokumentacije.

14. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog 

iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vlo-
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ge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolni-
tvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor 
vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepo-
polna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana 

ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 

svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

15. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za 
dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih 
medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali san-
dra.borsic@novomesto.si).

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge pri-

spele na javne razpise na področju kulture 6. in 7. maja 
2013. Vloge prispele na javne pozive na področju kultu-
re bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo ob prispetju.

Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o re-
zultatih javnega razpisa najkasneje v šestdesetih dneh 
od zaključka razpisa.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2040/13

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto objavlja

javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih  

v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska 

sredstva za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih 
in otrok za leto 2013.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 

2013 znaša 100.000,00 €. Razpisana sredstva bodo 
razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

Mestna občina Novo mesto bo v letu 2013 sofinan-
cirala naslednja področja mladinskega dela:

Oznaka Razpisno področje Višina razpisanih 
sredstev v €

A) Mladinski projekti 41.000,00
B) Mladinski programi 51.000,00
C) Mladinski center –  

sofinanciranje 
najemnine

8.000,00

Skupaj:  100.000,00

3. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinancirati projekte in progra-

me, ki prispevajo h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu 
življenju mladih in otrok v občini, in tako prispevati k iz-
boljšanju njihovega družbenega položaja, vključevanju 
v družbene procese, preprečevanju zasvojenosti, soci-
alnemu varstvu, zdravstvenemu varstvu, zmanjševa-
nju nasilja, prostovoljnemu delu, razvijanju kreativnosti, 
uresničevanju pluralnih interesov mladih, spodbujanju 
ustvarjalnosti mladih …

Prijavitelji kandidirajo s projekti/programi, namenje-
nimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na 
območju Mestne občine Novo mesto.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvaja-

jo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– nevladne organizacije (društva, zveze društev, 

zasebni zavodi, ustanove).
Pravna oseba, ki se prijavlja na javni razpis, mora 

izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 

Novo mesto,
– sedež ima v Mestni občini Novo mesto,
– prijavlja projekt/program, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt/program, ki je nepridobitnega zna-

čaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga projekta/programa,

– vsaj 50 % sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz 
proračuna MONM,

– zaprošen znesek sofinanciranja posameznega 
projekta/programa ne sme presegati višine sredstev, 
opredeljenih v razpisni dokumentaciji,

– v letu 2012 je izpolnila vse pogodbene obveznosti 
do MONM. Prijavitelj, ki v letu 2012 ni izpolnil pogodbe-
nih obveznosti, v letu 2013 ni upravičen do sofinancira-
nja s strani MONM.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna 

komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo me-
sto. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogo-
jev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
A) Mladinski projekti
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
B) Mladinski programi
– prijavitelj mora kandidirati s programi, ki v MONM 

potekajo že najmanj 2 leti in so namenjeni otrokom in 
mladim do vključno 29. leta starosti,

– število mladih, ki jih program zajema,
– trajanje programa (kontinuirano, aktivnosti so 

uporabnikom na voljo najmanj enkrat tedensko),
– programi, ki so v interesu občine, zajemajo na-

slednja področja: organizacijo otroškega parlamenta, 
počitnic za otroke, dejavnosti mladinskih klubov, prosto-
voljnega dela, humanitarnih programov, programov pre-
prečevanja zasvojenosti mladih ter nasilja med mladimi, 
spodbujanje bralne kulture mladih …

– odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih vi-
rov za leto 2012 (državni ali mednarodni razpisi). Sklepi 
o sponzorskih ali donatorskih sredstvih ne bodo upošte-
vani kot dokazilo sofinanciranja programa,

– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven 
svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj programa ima večletne izkušnje in re-
ference,

– prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem inte-
resu na področju mladine.



Stran 1072 / Št. 27 / 29. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

C) Mladinski center – sofinanciranje najemnine
– prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti 

je treba potrdilo Urada RS za mladino).
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prija-

vijo z največ eno vlogo. V nasprotnem primeru bo stro-
kovna komisija upoštevala le eno vlogo, ki jo bo izbrala 
po lastni presoji.

Prijavitelj lahko z istim projektom/programom kan-
didira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

8. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porablje-
na v proračunskem letu 2013.

9. Rok za prijavo: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni, traja od 29. 3. 2013 do vključno 29. 4. 2013.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe ...
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne ob-

čine Novo mesto,
– prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo 

k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji,
– vse priloge, zahtevane v obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne 

v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, v Ura-
du za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo 
mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine www.novomesto.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na 
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, do vključno 29. 4. 2013. Prijava mora 
prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, 
Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (velja poštni žig).

Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: 
Če se prijavitelj prijavi na vsa tri področja, odda vsako 
vlogo v ločeni ovojnici, z oznako področja (A, B ali C), 
na katerega se prijavlja.

Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Interesne de-
javnosti mladih v letu 2013«, ter navedba področja, na 
katerega se prijava nanaša (glej področja pod točko 2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov 
prijavitelja.

Komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže vlo-
ge neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vlo-
ge predlagateljev projektov/programov, ki ne izpolnjujejo 
splošnih razpisnih pogojev. Nepravilno izpolnjena ovoj-
nica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz nadaljnje 
obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno po pošti do vključno 29. 4. 2013, oziroma do 
tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine 
Novo mesto.

Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki 
niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema poziva. Za nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava 
ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot ne-
popolna.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

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

12. Dodatne informacije: pristojna uslužben-
ka za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger, 
07/393-92-11, ivica.menger@novomesto.si.

Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpi-
sala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, ka-
dar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe 
in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim 
v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji pro-
jekta/programa s poročili in dokazili.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: vsi prija-
vitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom 
najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.

Mestna občina Novo mesto

Št. 33101-1/2013 Ob-2085/13

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo me-
sto za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 51/07) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proraču-
nu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 106/12) Občinska uprava Mestne občine Novo 
mesto objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Novo mesto v letu 2013

I. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) 

razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2013 v okvirni viši-
ni 134.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo 
komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva bodo razdeljena 
glede na dejansko realizacijo proračuna.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku) Višina 
sredstev

1. Investicije v kmetijska 
gospodarstva (ukrep 1) 85.000 EUR

2. Varstvo tradicionalne krajine  
in stavb (ukrep 2) 10.000 EUR

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij (ukrep 3) 4.000 EUR

4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(ukrep 4) 10.000 EUR

5. Zagotavljanje tehnične podpore  
v kmetijstvu (ukrep 6) 20.000 EUR

6. Investicije v dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah (ukrep 7) 5.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-
stev

Upravičenci do sredstev so:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja II tega 

razpisa:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične 

osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
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pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti 
oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na obmo-
čju občine ali

– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na 
območju občine;

(3) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega razpisa:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane na območju občine;

(4) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega razpisa:
– nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijske-

ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež 
in kmetijske površine na območju občine – in so ali se 
bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih 
v poglavju IV tega razpisa.

IV. Ukrepi
1. Investicije v kmetijska gospodarstva – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je za:
– nakup strojev in opreme: 70.000 EUR (PP 

14042114),
– naložbe v zemljišča: 15.000 EUR (PP 14042114).
Namen ukrepa
Nameni ukrepa so: spodbujanje sofinanciranja na-

ložb kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridela-
vo kmetijskih pridelkov, naložb v higieno in dobro počutje 
domačih živali ter naložb v pridelovanje hrane na okolju 
prijazen način s ciljem izboljšanja delovnih in življenjskih 
pogojev na kmetijskih gospodarstvih ter gospodarske 
učinkovitosti le-teh.

Predmet podpore – upravičeni stroški:
– nakup strojev in opreme,
– izdelava projektne dokumentacije in študije iz-

vedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki 

ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilne-

ga materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in 
ograje, postavitev protitočne zaščite (za trajne nasade 
nad 0,3 ha površine).

Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakup drugega ali kateregakoli naslednjega trak-

torja na kmetiji, na kateri že imajo traktor mlajši od 10 let,
– nakup traktorja brez štirikolesnega pogona,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in osuševa-

njem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, izvedene s pomočjo finančnega lea-

singa,
– 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.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, 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, ustrezna dovoljenja,

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skega načrta ali izris GERK-a s podatki, finančno ovre-
dnoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-

žavah,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin po Zakonu o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 
Odl. US: U-I-76/97),

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zado-
stiti vsaj enemu od navedenih namenov ukrepa.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 % upraviče-

nih stroškov investicije,
– skupna predračunska vrednost vseh prija-

vljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 
25.000 EUR brez DDV;

– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let.

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.
Ukrep 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev 10.000 EUR (PP 

14042114)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v obnavlja-

nje kulturne dediščine na podeželju s ciljem ohranjanja 
le-te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju 
in večje gospodarske vitalnosti podeželja.

Predmet podpore
Pomoč se dodeli za:
– naložbe, namenjene varstvu dediščine pro-

izvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja 
(npr. kozolci), če naložba ne povzroči povečanja pro-
izvodne zmogljivosti kmetije.

Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukci-

jo (ponovno postavitev – prestavitev zaradi izboljšanja 
rabe kmetijskih zemljišč ali zaradi obstoječe ali projekti-
rane javne komunalne infrastrukture) ali obnovo oziroma 
sanacijo objekta (posnetek obstoječega stanja, arhitek-
turni in statični načrt – presoja), projekt gradnje ali ob-
nove, projektantski popis del, konservatorski program,

– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Pomoč se ne dodeli za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
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– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine, in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev 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 ali 
posestni list,

– mnenje oziroma soglasje Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,

– 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 dovoljenje za objekt.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– objekt mora biti registriran v katastru stavb (Geo-

detska uprava RS),
– objekt mora biti vpisan v register nepremične 

kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo,

– investicija mora zadostiti namenu ukrepa.
Finančne določbe:
– za pro izvodna sredstva na kmetijah do 60 % de-

janskih stroškov, če naložba ne povzroči povečanja pro-
izvodne zmogljivosti kmetije,

– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija upravičena.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 EUR (PP 

14042108)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih 

premij spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj 
s ciljem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih pri pride-
lavi hrane povzročijo naravne nesreče in izgube nastale 
zaradi bolezni domačih živali.

Predmet podpore – upravičeni stroški
Sofinancirajo se stroški zavarovalne premije v teko-

čem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinan-
ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
pro izvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13) 
na nacionalnem nivoju, in sicer:

– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo po-
gina zaradi bolezni – upravičencem, ki od 1. januarja 
2013 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih za-
varovanj.

Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinan-

ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
pro izvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slo-
venije.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za leto 2013.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– pogoji in višina sofinanciranja, ki so določeni 

v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje kmetijske pro izvodnje in ribištva,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha pri-
merljivih kmetijskih površin,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino 

sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega pro-
računa do 50 % upravičenih stroškov obračunane zava-
rovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev: 10.000 EUR 

(PP 14042115).
Namen ukrepa
Namen ukrepa je združevanjem in menjavo raz-

drobljenih in razpršenih kmetijskih zemljišč na območju 
občine izboljšati velikostno strukturo kmetij in s tem 
omogočiti učinkovitejšo obdelavo lastnikom kmetijskih 
zemljišč.

Predmet podpore:
– stroški pravnih in upravnih postopkov, nastalih pri 

medsebojni menjavi ali zaokrožitvi kmetijskih zemljišč,
– stroški geodetskih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane 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,
– kopijo katastrskega načrta in posestni list ali izris 

GERK-a s podatki,
– mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani 

promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju 
zemljišč kmetijskega gospodarstva,

– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega 

posla,
– v primeru, da upravičenec ob prijavi na raz-

pis predloži ponudbo oziroma predračun za stroške, na-
stale pri izvedbi pravnih in upravnih postopkov oziroma 
geodetskih storitev, izroči račune in notarsko overjeno 
pogodbo pri zahtevku za izplačilo.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha pri-

merljivih kmetijskih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-

žavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev do 100 % dejansko nastalih upravičenih stro-
škov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 

ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

20.000 EUR (PP 14042117).
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje 

novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti 
in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kme-
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tijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kme-
tijske dejavnosti.

Predmet podpore – 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 dejavno-
sti, kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje,

– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med kmetijskimi gospodarstvi,

– stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter sode-
lovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški 
izdaje publikacij, materialni stroški priprave in dostave 
izdelkov na razstave, stroški najemnine in opremljanja 
razstavnih prostorov,

– 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, katalogov ali spletišč, 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 predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiskanja katalogov, kritje stroškov 
vzpostavitve internetne strani).

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi ope-

rativnimi stroški, na primer: rutinsko davčno svetovanje, 
redne pravne storitve, svetovanja in izobraževanja, ki so 
sofinancirana iz drugih javnih sredstev.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– registrirana stanovska društva in interesna zdru-
ženja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane na območju občine:

– finančno ovrednoten letni program dela,
– seznam članov,
– ustrezna dokazila o izvedbi programa tehnične 

pomoči, tj. o izvedenih aktivnostih,
– predračune oziroma dokazila za nastale stro-

ške.
Pogoji za dodelitev sredstev:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 

ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih 
pogojev.

Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kme-
tijskim gospodarstvom.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

– ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

5.000 EUR (PP 14042102).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za za-

četek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne 
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:

– predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 61/05, 45/08),

– predelavo kmetijskih pro izvodov, ki ni niso zajeti 
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 61/05, 45/08),

– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradici-

onalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-

rov,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-

kumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije, s planom izved-

be oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gra-

dnjo ali rekonstrukcijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma raču-

ne o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-

javnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, 
če le-ta še ni registrirana,

– mnenje pristojne strokovne službe o ekonomski 
upravičenosti investicije – vlaganja v izbrano vrsto do-
polnilne dejavnosti.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilih dejavnosti na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 61/05, 45/08),

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih 

stroškov (brez DDV) investicije za posamezno vrsto do-
polnilnih dejavnosti,

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 
upravičenca sme znašati največ 20.000 EUR brez DDV,

– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2013« 
(obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu in sple-
tnih straneh Mestne občine Novo mesto),

– fotokopijo zbirne vloge za leto 2013 Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
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– obvezne priloge k vlogi kot dokazilo k posame-
znemu ukrepu: predračuni oziroma ponudbe, mnenje 
kmetijske svetovalne službe (zahtevana dokumentacija 
je navedena pri posameznem ukrepu).

VI. Obravnava vlog
Popolne in pravočasno prispele vloge bo obravna-

vala strokovna komisija, imenovana s strani župana Me-
stne občine Novo mesto. Komisija lahko zmanjša delež 
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju 
vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagoto-
vljenih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Med-
sebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči 
se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sred-
stev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora 
vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, 
situacije in druga potrdila o plačilu računov s katerimi 
se uveljavlja pomoč),

– poročilo o izvedenih aktivnostih.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet proračun Me-

stne občine Novo mesto za leto 2013.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge sprejemamo najkasneje do vključno 24. maja 

2013 oziroma do porabe sredstev na posameznih po-
stavkah. Vloge bo sprejemala in obravnavala strokovna 
služba Mestne občine Novo mesto. V primeru porabe 
sredstev pred tem datumom, bo zaprtje razpisa objavlje-
no na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
prepozne ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo 
o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o rezultatih 
javnega razpisa obveščeni s sklepom.

VIII. Mesto oddaje vlog in informacije
Vloge sprejemamo v uradnih delovnih dnevih oziro-

ma v času uradnih ur na naslovu:
– Mestna občina Novo mesto, Urad za premoženj-

ske zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo 

poslati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom 
»za javni razpis – kmetijstvo 2013«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo 
na tel. 07/39-39-262 (Vera Vesely) ali na elektronskem 
naslovu: vera.vesely@novomesto.si.

Informacije o razpisu so objavljene tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

Št. 215-2/2013 Ob-2038/13

Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, na podlagi 106.f do 106.i člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 
– ZDIU12), 3. člena Uredbe o postopku, merilih in nači-
nih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 
217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 

3/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: 
U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), določb Odloka o proraču-
nu Mestne občine Celje za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 12/13) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Ura-
dni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 
108/01, 70/06, 43/08) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov 

v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in 

Republike Slovenije za leto 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna obči-

na Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
tel. 03/42-65-787, faks 03/42-65-682.

2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, 
ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo pre-
poznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obrav-
navane bodo vloge za enkratne prireditve in dogodke 
ter projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2013.

Med prireditve in dogodke sodijo organizacija pri-
reditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih 
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med 
projekte sodijo izdaja knjig, brošur, zvočnih in filmskih 
zapisov ipd., ki se načrtujejo skozi daljše časovno ob-
dobje.

Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet 
drugih financiranj iz proračuna MOC in Republike Slove-
nije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljeva-
nju javnih potreb in prepoznavnosti občine.

3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani 

skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim 
pogojem:

– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa mo-
rajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali 
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;

– morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu 
krogu obiskovalcev;

– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo pri-
hodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire finan-
ciranja;

– morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in zna-
čaj;

– morajo predstavljati mesto oziroma dogodke 
v njem;

– morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti 
Celja in njegovih ustvarjalcev;

– morajo predstavljati tuje mesto oziroma njihovo 
ustvarjanje;

– se bodo izvajali in zaključili v letu 2013.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, 

projektov ali dogodkov v letu 2013 imajo:
– pravne osebe s sedežem v MOC: gospodarske 

družbe, zavodi, društva, organi in organizacije, ki z vpi-
som v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustre-
zni razvid ali z zakonom pridobijo status (lastnost) prav-
ne osebe in imajo sedež v Mestni občini Celje;

– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem 
v MOC (s.p.);

– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci 
s stalnim prebivališčem v MOC.

Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in 
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami, 
navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ 
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dve prireditvi, projekta ali dogodka, kolikor je ustanovitelj 
oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec s.p.-ja 
oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kul-
turni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacij-
skih oblikah.

Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se 
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za 
isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov 
oziroma javnih pozivov MOC.

Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 

konstrukcije,
– tradicionalnost projekta,
– celovita promocija projekta,
– število realiziranih projektov v zadnjih treh letih,
– projekt, ki je usmerjen v revitalizacijo javnih povr-

šin in vzpostavljanje novih prizorišč na območju MOC,
– visoka in kakovostna zastopanost slovenske 

ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost 
vrhunskih mednarodnih ustvarjalcev na področju kulture 
oziroma smiselno za vsa ostala področja družbenega 
delovanja (šport, izobraževanje ipd.),

– udeležba na mednarodnih gostovanjih, profesi-
onalnih festivalih, katerih selektorji so vrhunska imena 
mednarodnega umetniškega kroga in so izvajalci le 
profesionalci oziroma smiselno za vsa ostala področja 
(šport, izobraževanje ipd.),

– dosedanje delo in reference.
Komisija lahko za dogodke izjemnega pomena za 

MOC in njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost, 
razvojne potenciale, ki vključujejo večje število sodelu-
jočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma 
obiskovalcev, doseženemu številu točk po zgoraj nave-
denih kriterijih dodeli dodatne točke.

Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kri-
terijih in določitev višine sofinanciranja so podrobneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na 
spletni strani MOC (http://moc.celje.si, meni Javna na-
ročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku 
in javni natečaji za delovna mesta).

4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa znaša 50.000,00 EUR. Od tega: na prvem raz-
pisnem roku (22. 4. 2013) največ do 19.000,00 EUR, 
na drugem razpisnem roku (11. 6. 2013) največ do 
14.000,00 EUR in na tretjem razpisnem roku (1. 10. 
2013) največ do 17.000,00 EUR.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vse-
binskega poročila.

5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo 
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijav-
nem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, 
ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke 
iz uradnih evidenc.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti, na naslov Mestna 

občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali od-
dati v Glavni pisarni MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, v času uradnih ur, in sicer najkasneje do:

– 22. aprila 2013, do 15. ure, za dogodke, prireditve 
in projekte, ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili 
v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2013,

– 11. junija 2013, do 15. ure, za dogodke, prireditve 
in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 
1. maja do 31. avgusta 2013,

– 1. oktobra 2013 do 15. ure za dogodke, prireditve 
in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 
1. septembra do 31. decembra 2013.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na na-
slov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, in z oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni raz-
pis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov 
v Mestni občini Celje za leto 2013«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne 
ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vr-
njene neodprte.

7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Komisija bo vloge, ki bodo prispele do prvega roka, 
to je 22. aprila 2013, do 15. ure, obravnavala v tednu 
od 23. do 26. aprila, vloge, ki bodo prispele do drugega 
roka, to je do 11. junija 2013, do 15. ure, v tednu od 
12. do 14. junija, in vloge, ki bodo prispele do tretjega 
roka, to je 1. oktobra 2013, do 15. ure, v tednu od 2. do 
4. oktobra.

Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni 

popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 
8 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku 
vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep 
o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če 
se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne 
odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni 
s sklepom.

MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo 
o sofinanciranju v letu 2013, v kateri bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem 
portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila, 
razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in 
javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lah-
ko dobijo v kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, na 
tel. 03/42-65-878 oziroma na elektronskem naslovu: 
anica.sepetavc@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 330-2/2013-5 Ob-2046/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob-
čini Rogašovci (Uradni list RS, št. 113/07) ter Odloka 
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 14/13) objavlja Občina Rogašovci, Rogašovci 
14b, 9262 Rogašovci,

razpis
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme 

na področju razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Rogašovci za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – držav-
nih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju 
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razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ro-

gašovci za leto 2013, v okvirni višini 30.000,00 EUR, na 
proračunski postavki 4011001 »Strukturni ukrepi v kme-
tijstvu in živilstvu«.

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 
na proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko 
prerazporedijo na ostale proračunske postavke.

III. Ukrepi in upravičenci: za razpisane ukrepe velja, 
da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve 
sredstev s strani Občine Rogašovci (izdan sklep s strani 
Občine Rogašovci) in do 15. 10. 2013. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz 
tega obdobja.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

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.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v re-

gister kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemlji-
šča na območju občine.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih 

z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih 

območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno 

naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo se lahko dodeli za:

1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih 
s sedežem na območju občine.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetiji,

– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, 
gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) 
na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih 
primarne pro izvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skla-
dišča oziroma nestanovanjski objekti),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije 
(škropilnice itd.),

– stroški opreme, vključno z računalniškimi progra-
mi (mlekovodi itd …),

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški pripra-

ve izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada 
(sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, 
nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega 
materiala,

– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetij-
skem gospodarstvu.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za 

izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stro-

škov za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o pla-

čilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem 

kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih 

površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije 

za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem 

kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-

skih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega pro-

grama in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjeva-
nje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne 
storitve ipd.).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem 

kmetijske dejavnosti.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 4. 2013.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu 

uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni 
strani Občine Rogašovci, http://obcina-rogasovci.si. Vlo-
ga se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: 
Razpis kmetijstvo – Skupinske izjeme«, neposredno 
v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje 
na naslov Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti 
Jurij 13, 9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je 
tista, ki bo prispela do 30. aprila 2013, do 12. ure, oziro-
ma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom 
do vključno 30. 4. 2013. Na hrbtni strani kuverte morata 
biti polni naziv in naslov prijavitelja.

V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje žu-

pan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem 
redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo 
na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga 
komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o do-
delitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu 
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v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni 
od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Ne-
popolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se 
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne za-
vrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 30. 4. 2013, se kot 
prepozne zavržejo.

VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev, ali na-

vajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pri-
dobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofi-
nanciranja do dneva vračila sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na 
Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 
Rogašovci, ali na tel. 02/558-88-14, kontaktna oseba 
Nataša Hašaj.

Občina Rogašovci

Št. 030-3/2010 Ob-2053/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje pro-
gramov športa v javnem interesu in uporabo objektov in 
površin v Mestni občini Slovenj Gradec Mestna občina 
Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa  

v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, 
v letu 2013

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev pro-

gramov športa v javnem interesu, in sicer po področjih 
do naslednjih višin:

1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok – 

2.000,00 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 

28.198,00 EUR,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 

800,00 EUR,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 

800,00 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine – 8.800,00 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport – 64.500,00 EUR,
– programi športa nadarjene mladine, usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport – 45.000,00 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 

30.000,00 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 

– 38.000,00 EUR.
1.4. Šport invalidov – 4.500,00 EUR.
1.5. Strokovno usposabljanje – 2.500,00 EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev:
– velike nacionalne, mednarodne – 8.000,00 EUR,
– mednarodna dejavnost – 3.600,00 EUR,
– druge prireditve – 4.500,00 EUR.
1.7. Šolska športna tekmovanja:
– osnovna šola – 3.400,00 EUR,
– srednja šola – 3.400,00 EUR.
1.8. Športno aktivne počitnice, počitniški programi 

– 6.300,00 EUR.
1.9. Plavalno opismenjevanje – 3.500,00 EUR.
1.10. Strokovno delo društev in zvez – 

36.528,00 EUR.

1.11. Občinska panožna športna šola – 
10.000,00 EUR.

2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe jav-

nega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju 
športa.

2.2. Ostali pogoji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena 
tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gra-
dec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane 
v MO Slovenj Gradec,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na 
področju športa,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtova-
nih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registrira-
nih tekmovalcih (velja za klube in društva),

– Mestni občini Slovenj Gradec redno dostavljajo 
programe dejavnosti s področja športa, podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezul-
tatih ter druge zahtevane podatke,

– imajo organizirano redno športno dejavnost naj-
manj 30 tednov v letu,

– so registrirani in opravljajo svojo dejavnost naj-
manj eno leto.

V skladu s pravilnikom imajo pravico do sredstev za 
strokovno usposabljanje vsi izvajalci, s katerimi bo skle-
njena pogodba o sofinanciranju v letu 2013. Sredstva 
pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predlo-
žijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposablja-
nju.

3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za podro-

čje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem 

razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem 

obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih 

in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kan-
didati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 
2380 Slovenj Gradec, najkasneje do petka, 19. 4. 2013, 
ali tega dne priporočeno na pošti.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis Šport 2013«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane pri-

jave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, 
bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopol-
ne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge 
pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor 
kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta 
zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni 
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilni-
ku za vrednotenje programov športa v javnem interesu 
in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj 
Gradec.
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Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi 
sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan.

Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obvešče-
ni najkasneje do 19. 6. 2013, rezultati javnega razpisa 
bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec 
(www.slovenjgradec.si).

Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko raz-

pisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni stra-
ni: http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije 
v zvezi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Marijan 
Klemenc 02/88-121-24, 051/320-997, marijan.kle-
menc@slovenjgradec.si, Borut Marošek 02/88-462-82, 
031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 330-4/2013 Ob-2060/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja (v nada-
ljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za 
programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. (72/07, 76/07 in 63/08) ter Odloka 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 
2013, objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nada-
ljevanju: občina)

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  
v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2013
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 

(državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2013 
(sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu – skupinske 
izjeme in de minimis).

Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene 
ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu – skupin-
ske izjeme 24.000,00 EUR in za sofinanciranje tehnične 
podpore v gozdarstvu – de minimis 4.000,00 EUR in za 
pokrivanje operativnih stroškov transporta – de minimis 
14.500,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni prora-
čunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazpo-
redijo na ostale proračunske postavke.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidi-
ranje

Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi 

za skupinske izjeme, ki se bo izvajala v letu 2013 in 
bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na 
področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravne-
ga akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodeli-
tvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu 
le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega 
akta do zaključka razpisnega postopka).

2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži 
skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom 
iz zgoraj navedenega obdobja.

3. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za 
skupinske izjeme, na podlagi priloženega programa.

4. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; so-
financiranje tehnične podpore v gozdarstvu in pokriva-
nje operativnih stroškov transporta, pa se upoštevajo 

upravičeni stroški od 1. 1. 2013 do zaključka razpisnega 
postopka.

III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva 

za primarno pro izvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– 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,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in 
travnikov).

A1. Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo travnikov in pa-

šnikov – dosejavanje.
Upravičeni stroški: stroški nakupa semen TDM – 

22 kg travno deteljnega semena na hektar dosejane-
ga travnika in ena ura dosejavanja (priznan strošek 
50 €/ha).

– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – 
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pri-
delavo kmetijskih pro izvodov, imajo sedež na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev,

– prednost imajo tisti vlagatelji, ki so utrpeli škodo 
– poškodbe kmetijskih zemljišč pri poplavah 2012 (po 
podatkih MOSG iz programa Ajda).

Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez 
DDV, na območju z OMD.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, 

B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 

leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja,

– predračun strojnega krožka oziroma nosilca do-
polnilnih dejavnosti,

– ortofoto posnetek z vrisano situacijo dosejavanja.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 

opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2013 
– Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov«.

A2. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik vi-

sokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za eks-

tenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije 

z DDV,na območju z OMD, oziroma do 15 sadik.
– Upravičenci:

– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fi-
zične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kme-
tijskih pro izvodov, imajo sedež na območju Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagate-
lji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov, 
KMG-MID, davčno številko in podpis).

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, 

B1 – primar in C – primar),
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fo-
tokopijo,

– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlaga-
telja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-

cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 
2013-Oživljanje travniških sadovnjakov«.

A3. Agromelioracije in ureditev poti
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih 

del, in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti 
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški: stroški izvedbe del, razen drena-
žna dela in material za drenažo, oprema za namakanje 
in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanj-
ševanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %.

Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez 
DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.

– upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – 
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pri-
delavo kmetijskih pro izvodov, imajo sedež na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev,

– v primeru večjega števila vlagateljev imajo pred-
nost tisti, ki za ta namen še niso prejeli sredstev oziroma 
ki so manjkrat prejeli sredstva za ta ukrep.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, 

B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 

leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja,

– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlaga-
telja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč,

– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek 
z označeno površino predvidenih agromelioracij,

– program del, ki ga pripravi KGZS Celje, Izpostava 
Slovenj Gradec.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-

cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 
2013-Agromelioracije in ureditev poti«.

B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in 

strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni 
sposobnosti preživetja.

B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR
B2. Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splo-

šno
– višina razpisanih sredstev: 9.000,00 EUR
B3. Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje 

na področju živinoreje
– višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene 

pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne 
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi ope-

rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru 
javne svetovalne službe,

– za stroške prehrane.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– pomoč lahko krije do 100 % vrednosti stroškov 

z DDV (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni 
dovoljeno),

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za iz-
vajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju 
kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec in 
registrirana stanovska (društva) in interesna združenja 
in zveze, ki delujejo in pospešujejo razvoj na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec, razen društev, ki se ukvarjajo 
z vzrejo malih živali.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinan-

ciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – pri-
mar, B2 – primar in C – primar),

– predračune oziroma druga ustrezna dokazila (iz-
java vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, 
usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,

– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, 
izpisek iz registra društev …),

– zapisnik občnega zbora s programom dela dru-
štva za leto 2013 ter terminski in finančni načrt progra-
ma-društva,

– seznam aktivnega članstva-društva (dokazila 
o plačani članarini).

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 

opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja):

B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 
2013 Sofinanciranje strokovnih društev«.

B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJ-
STVO 2013 Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«.

B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 
2013 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živi-
noreje«.

Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C1. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR: (na-

loga 6730)
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposa-

bljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga 
bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje ak-
tivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine pro-
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč 
(članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za 
dostop do izobraževanj).

Višina sofinanciranja: sofinancira se do 100 % vre-
dnosti stroškov izvedbe posameznega programa z DDV, 
oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih sto-
ritev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu 
družine ni dovoljeno).

Upravičenci: izvajalci so sub jekti, ki so registrirani 
za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo 
izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične 
pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska 
(društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan po 
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zaključenem usposabljanju naročniku – občini predlo-
žiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in 
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obve-
znimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti 
njihovi družinski člani.

Podpore se ne dodelijo:
– za stroške prehrane.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinan-

ciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, 
B – de minimis in C – de minimis),

– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve 
od 1. 1. 2013 do zaključka razpisa,

– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, 
izpisek iz registra društev …).

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-

cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 
2013-Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.

D1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 14.500,00 EUR
Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih ob-

močjih Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene 

pogodbo, v kateri opredeli način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje 

dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog, 

z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje prevoza na 

rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov za 

prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokriva-

nje operativnih stroškov transporta (A – de minimis, B – 
de minimis in C – de minimis),

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) orga-

niziranega transporta na odročnih območji, z navedbo 
razdalj in številom prevozov letno,

– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve 
od 1. 1. 2013 do zaključka razpisa.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-

cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 
2012-pokrivanje operativnih stroškov transporta«.

IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu de mini-

mis), ki se bo izvajala v letu 2013 in bo predmet prijave 
na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega 
akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi 
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 
10. decembra 2013, upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane raču-
ne za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 
datuma navedenega izdanem upravnem aktu, skupaj 
z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodelje-

ne po uredbi za skupinske izjeme pa velja pravilo iz 
II. poglavja, točka 1.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporo-

čeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, osebno v spreje-
mni pisarni – vložišču občine:

– za vse ukrepe do vključno 19. 4. 2013 (velja da-
tum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
kmetijstvo 2013 (ter ukrep na katerega se vlagatelj pri-
javlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora 
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne do-
kumentacije,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega razpisa.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v na-

daljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komi-
sija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih 
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagoto-
vljenih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

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 (originalni računi, 
situacije …),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-

polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog za vse ukrepe bo 
najkasneje do 24. 4. 2013.

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma 
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neuteme-
ljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi 
vloge. Rok dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila. 
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se 
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.

Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sred-
stev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala 
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o na-
menu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. 
Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja 

komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridoblje-

nih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi 
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navede-
nem pravilniku za naslednji dve leti.
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VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija ter tudi podrobni pogoji 
upravičenosti stroškov itd. (Pravilnik), je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
stran Mestna občina Slovenj Gradec: http://www.slove-
njgradec.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplač-
no dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

IX. Splošna merila za ocenjevanje vlog – društva
B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
Društvo mora za sofinanciranje doseči najmanj 

20 točk!

Tabela 1:

Zap. št. Merilo  Št. točk
1 Področje delovanja kmetijstvo 10

podeželje 5
drugo 0

2 Delež članov iz MOSG 91–100 % 10
50–90 % 5
0–49 % 0

3 Aktivnost društva Aktivnosti vključujejo tudi zunanje člane 10
Aktivnosti samo za člane 5
Aktivnosti samo za del članov 0

4 Program društva Nad 5 aktivnosti 10
2–4 aktivnosti 5
1 aktivnost 0

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na 

tel. 02/881-21-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali 
na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgra-
dec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 430-3/2013-5 Ob-2056/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list 
RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa 
v Občini Sežana za leto 2013 (sklep št. 032-1/2013-3, 
sprejet dne 25. 2. 2013 na seji Občinskega sveta Ob-
čine Sežana) in na podlagi določil Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini 

Sežana za leto 2013
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za sofinanciranje programov s področja športa za 
leto 2013 v Občini Sežana.

Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati programe iz področja 

športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 
22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik). Iz proračuna 
Občine Sežana za leto 2013 – iz postavke 250602 »Ka-
kovostni in vrhunski šport« v višini 93.945,00 EUR in iz 
postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« 
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v višini 27.185,00 EUR se bodo na podlagi 3. člena pra-
vilnika sofinancirali naslednji programi:

1. Športna vzgoja otrok in mladine (iz postavke 
250602 – »Kakovostni in vrhunski šport'' za športno 
vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport 
ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni pro-
grami« za vse druge programe),

2. športna rekreacija (iz postavke 250702 – »Drugi 
športno rekreativni programi«),

3. šport invalidov (iz postavke 250702 – »Drugi 
športno rekreativni programi«),

4. kakovostni šport (iz postavke 250602 – »Kako-
vostni in vrhunski šport''),

5. vrhunski šport (iz postavke 250602 – »Kakovo-
stni in vrhunski šport'')

ter
programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz po-

stavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport'')
in drugi, za šport pomembni programi v občini (iz 

postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni progra-
mi«).

Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Le-
tnim programom športa v Občini Sežana za leto 2013.

Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov 

športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mese-

cev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-

je za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 

vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod stro-
kovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih 
športnih panog,

– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in pla-
čani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o ude-
ležencih v posameznem programu in

– Občini Sežana redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vad-
bena skupina v večini (več kot 50 %) sestavljena iz 
občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan 
Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občin-
skega letnega programa športa (LPŠ).

Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo 
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine 
Sežana.

Merila za vrednotenje programov športa so sestavni 
del oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letne-
ga programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, 
št. 15/09, 22/11 in 8/12).

Višina razpisanih sredstev znaša 93.945,00 EUR 
za 'kakovostni in vrhunski šport' ter 27.185,00 EUR za 
'druge športno rekreativne programe'. Dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.

Rok za predložitev prijav je do vključno 29. 4. 2013.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-

mentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave 
dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, 
Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: 
Petra Arko Kovačič (pisarna št. 69), 05/73-10-148, pe-
tra.arko@sezana.si.

Oddaja in dostava vlog:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec s seznamom prilog, ki jih je po-

trebno priložiti (posebej prijavni obrazec za programe 
kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge 
programe športa),

– vzorec pogodbe,
– obrazec za poročanje in
– navodila glede obveščanja javnosti o programih 

oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine 
Sežana.

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu 
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov 
športa v Občini Sežana za leto 2013« (ustrezno glede 
na program športa) in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih 
dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 
priloženih obrazcih.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Ob-
čina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v razpisa-
nem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinan-
ciranje programov športa v Občini Sežana 2013«. Na 
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno 
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču 
Občine Sežana v razpisnem roku.

Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-
teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in 
višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci 
obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbrani-
mi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 3301-1/2013 Ob-2070/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ta-
bor za programsko obdobje 2011–2013 (v nadaljevanju: 
pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 
2013 občinska uprava Občine Tabor objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor  
za leto 2013

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja za leto 2013 v Občini Tabor po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo (Ukrep 1).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 29. 3. 2013 / Stran 1085 

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) Za ukrepe iz 1. točke naložbe v kmetijska gospo-

darstva za primarno pro izvodnjo:
– 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 Tabor in 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nada-
ljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).

IV. Nadzor in sankcije: nadzor nad namensko po-
rabo sredstev opravlja Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridoblje-
nih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za pro-
gramsko obdobje 2011–2013, 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 na-
slednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju pro-
računskih sredstev:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo – Ukrep 1

Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000,00 € 
(PP 1102).

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali 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:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo 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;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov 
vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-

stopov:
– 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.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-
stlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omeje-
nimi dejavniki.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
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 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 in podeželja v Občini Tabor za programsko 
obdobje 2011–2013 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;
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– 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 možnostmi;
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000,00 € na 

kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo in izločke …);

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novo-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje 
obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);

– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve 
sušilnic;

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 
postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenziv-
nih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in 
ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo;

– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 

(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Tabor v letu 2013«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Tabor, 
Tabor 21, 3304 Tabor, Sprejemna pisarna, od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog.

Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na sple-
tni strani http://www.obcina-tabor.si.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala Strokovna komisija, ki lahko 

zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

Datum 
odpiranja 

vlog

Rok za 
prijavo

Rok za 
oddajo 

zahtevka

1. 25. 4. 2013 24. 4. 2013 4. 10. 2013

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča Občinska 
uprava ali druga od Župana pooblaščena uradna oseba 
na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o vi-
šini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških 
za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim skle-
pom ne sme pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva 
namenjena. Medsebojne obveznosti med občino in pre-
jemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo Županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev Župana je dokončna.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. 
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti 
(originalni računi, situacije, dokazila o plačilu) in poročilo 
o opravljenem delu.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpol-
njene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahte-
vanimi dokazili. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, 
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene 
pa zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge 
je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj 
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, neustrezno 
dopolnjene pa zavrne.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav.

VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo Strokovna 
komisija opravila 25. 4. 2013 in ni javno.

IX. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Tabor, 
kontaktna oseba: Simon Jan, Svetovalec III, Občina Ta-
bor, Tabor 21, 3304 Tabor, tel. 03/705-70-85, e-naslov: 
simon.jan@obcina-tabor.si.

Občina Tabor
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Javne dražbe

Št. 478-91/2009/13 Ob-2054/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naroč-
nik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova ulica 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Počitniški dom Jalovec v Ratečah, ki obsega:
– stavbo z ID znakom 2167-408 (počitniški objekt) 

in stavbo z ID znakom 2167-457 (povezovalni hodnik), 
na naslovu Rateče 11a, Rateče Planica, ki stojita na ne-
premičnini z ID znakom 2167-295/8-0 (parc. št. 295/8, 
k.o. 2167 Rateče) – stanovanjska stavba, v izmeri 
158 m2,

– nepremičnino z ID znakom 2167-295/7-0 (parc. 
št. 295/7, k.o. 2167 Rateče) – dvorišče, v izmeri 388 m2,

– nepremičnino z ID znakom 2167-295/2-0 (parc. 
št. 295/2, k.o. 2167 Rateče) – travnik, v izmeri 1528 m2,

– posamezne dele (sobe) z ID znakom 2167-410-8, 
2167-410-9, 2167-410-10, 2167-410-11, 2167-410-12 
in 2167-410-13, v stavbi z ID znakom 2167-410, na 
naslovu Rateče 12a, Rateče Planica, ki stoji na nepre-
mičnini z ID znakom 2167-295/9-0 (parc. št. 295/9, k.o. 
2167 Rateče).

K nepremičninam pripadajo tudi posebni skupni deli 
stavbe z ID znakom 2167-410, na naslovu Rateče 12a, 
Rateče Planica, ter solastniški delež na splošnih skupnih 
delih te stavbe in pripadajočega zemljišča.

Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravlja-
vec 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, zna-
ša 340.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na pro-
met nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer 
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo dne 17. 4. 2013, ob 9. uri, na na-

slovu: 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.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji 
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki 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 16. 4. 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 
17116-2990008-39901313.

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 predmetne nepremičnine. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj 
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem 
dogovoru s Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75.

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«;
– del nepremičnine z ID znakom 2167-295/2-0 

(parc. št. 295/2, k.o. 2167 Rateče) se nahaja v obmo-
čju, ki se varuje kot etnološki spomenik (es);

– Občina Kranjska Gora ne uveljavlja predkupne 
pravice na nepremičninah;

– 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

 Ob-2089/13

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa minister dr. Žiga Turk, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Odloka o načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe dr-
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žavne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiško knjižna 
lastnica kompleksa nepremičnin, ki so predmet proda-
je, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana, matična številka 2399300000, davčna 
številka 14246821, ki je tudi organizator javne dražbe.

II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega 
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja nepremičnin komple-

ksa kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Vil-
tuš (EŠD 811), ki obsega: parc. št. *1 stavba, v izmeri 
2422 m2, ID št. stavbe 214 (del št. 1), ID št. 195 (del 
št. 1) naslov: Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, ID 
št. stavbe 201 (del št. 1), ID št. stavbe 667 (del št. 1), 
parc. št. 167 sadovnjak, v izmeri 2093 m2, parc. št. 168/1 
pašnik, v izmeri 903 m2, parc. št. 170 travnik, v izmeri 
7039 m2, parc. št. 171 trstičje, v izmeri 2518 m2, parc. 
št. 172 gozd, v izmeri 596 m2, parc. št. 173 travnik, v iz-
meri 6668 m2, parc. št. 205 gozd, v izmeri 2520 m2, parc. 
št. 206 gozd, v izmeri 6243 m2, parc. št. 1234/2 pot, v iz-
meri 615 m2, parc. št. 1234/3 pot, v izmeri 198 m2, vse k. 
o. 632 Spodnji Slemen, do celote (1/1) in parc. št. 166/3, 
k. o. 632 Spodnji Slemen, pašnik, v izmeri 1075 m2 do 
(ene polovice) 1/2.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-
pljeno, proste oseb in stvari.

Kompleks se nahaja tik ob magistralni cesti Maribor–
Dravograd v naselju Spodnji Slemen. Dostop je urejen 
z magistralne ceste. Komunalno opremljenost predsta-
vlja vodovodni priključek in električna napeljava. Kom-
pleks predstavlja grajski park oziroma ožje območje par-
ka, ki je ograjeno med glavno cesto in pobočjem hriba. 
Park je glede na zgodovinski razvoj zasnovan kot fran-
coski parter in angleški park. Francoski parter zavzema 
prostor pred južno fasado gradu in je simetrično razpore-
jen okrog okrogle fontane, angleški park zavzema prostor 
zahodno od gradu in kostanjevega drevoreda. Glavno po-
slopje gradu je s cestne strani ograjeno z masivno ograjo 
iz 17 zidanih stolpov na razmaku 3,5 m. Ograja je grobo 
in fino ometana ter slikana, sklopi so pokriti z opečnim 
bobrovcem. Med seboj so povezani s podstavkom viši-
ne 0,80 m, so prav tako zidani, grobo in fino ometani ter 
slikani. Med sklopi je izvedena masivna železna ograja na 
štirih poljih z vzdolžnimi železnimi nosilci in pokončnimi 
železnimi kovanimi palicami. Na ostalih poljih je izvedena 
lesena ograja iz letev. S cestne strani v notranjost kom-
pleksa zapirajo dostop vhodna dvokrilna vrata, prav tako 
iz kovanega železa. Gradbeni objekti predstavljajo glavno 
poslopje gradu (glavni trakt, zahodni trakt, kapela skupaj 
v površini 3.310,81 m2) in pomožni levi (52,54 m2) ter de-
sni vhodni objekt (138,67 m2) na južni strani kompleksa 
ob magistralni cesti. Glavno poslopje gradu je od vhodne 
ploščadi dvignjeno na zgornjo ploščad in povezano z be-
tonskim stopniščem, ob katerem sta postavljena kamnita 
oporna zidova, krita z opečnim bobrovcem, grobo in fino 
ometani ter slikani. Objekti so v slabem stanju, okolica 
ni urejena, je zaraščena. Objekti so potrebni celovite 
obnove.

Parc. št. *1, 166/3, 167, 168/1 in 1234/3 so oprede-
ljene kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za 
poselitev (turistična območja z nastanitvijo), parc. št. 206 
je opredeljena kot turistično območje z nastanitvijo (ob-

močje gozdov), parc. št. 173 je opredeljena kot stavbno 
zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev – del, 
del pa kot najboljše kmetijsko zemljišče, vse ostale 
parc. št. 170, 171, 172, 205, 1234/2 pa so opredeljene 
kot najboljše kmetijsko zemljišče (turistično območje 
z nastanitvijo).

Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Od-
lok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države 
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne 
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) in 
je predviden za prodajo.

IV. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice, in 

sicer:
– zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju 

prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – 
popr.) in Odloku o predkupni pravici Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 30/03), pri čemer iz potrdila o namenski 
rabi zemljišča št. 3503-128/2012 z dne 6. 8. 2012 Obči-
ne Selnica ob Dravi izhaja, da občina predkupne pravice 
ne uveljavlja;

– na parc. št. 206, 170, 171, 172, 173/ del, 205, 
1234/2 k. o. Spodnji Slemen, obstaja predkupna pra-
vica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljevanju: ZKZ) Zakonu 
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10, 
v nadaljevanju: ZG) in

– na parc. št. 166/3, k. o. 632 Spodnji Slemen, ki 
je do (ene polovice) 1/2 v lasti Republike Slovenije, ob-
staja predkupna pravica na podlagi 66. člena Stvarno-
pravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. 
US: U-I-70/04-18), predkupno pravico ima solastnica 
preostalega dela zemljišč Ulrike Monz iz Avstrije Walga-
ustrasse 135, 6713 Ludesch (Voralerberg).

Kupec mora pred izdajo zemljiško knjižnega dovoli-
la za vpis lastninske pravice predložiti potrdilo o plačilu 
celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami.

V. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet 
prodaje, je izklicna cena 817.000,00 EUR. Ponudbena 
cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna 
cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 
davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Pogoji in pravila:
1. Nepremičnine kompleksa kulturnega spomenika 

Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811) se na javni 
dražbi prodajajo izključno kot celota in po sistemu vide-
no – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

2. Kriterij dvigovanja cene: Dražitelj lahko dviguje 
izklicno ceno za najmanj 1000,00 evrov.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

4. Rok za sklenitev pogodbe: Prodajalec bo sklenil 
prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če pred-
kupni upravičenci ne bodo uveljavili predkupne pravice 
v 30 dneh po zaključeni javni dražbi. Če predkupni 
upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo naj-
ugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če 
dražitelj v tem roku na poziv prodajalca ne bo podpisal 
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
pravico zadržati vplačano varščino.

5. Varščina: Dražitelji morajo najpozneje do 
22. 4. 2013 plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene, torej 81.700,00 evrov na podračun proračuna 
Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na 
18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna 
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sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 
(kulturni spomeniki), z navedbo »plačilo varščine – jav-
na dražba grad Viltuš«. Varščina bo uspelemu dražitelju 
vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo 
uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti 
vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov 
transakcijski račun.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli 
razveljaviti.

6. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača 
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proraču-
na Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na 
18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna 
sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 
(kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, 
se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine 
in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, 
vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na 
promet nepremičnin plača kupec.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni 
dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skla-
dno s pravnim redom Republike Slovenije lahko posta-
nejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se mo-
rajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno 
oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo 
lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 22. 4. 2013 
na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 
1000 Ljub ljana, v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, 
Javna dražba – Grad Viltuš” ter s pripisom naziva in 
naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali 
naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celo-
tna številka transakcijskega računa za primer vračila 
varščine;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro naj-
več 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne 
osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdi-
lo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;

– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), staro največ 
30 dni;

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na dotični javni dražbi;

– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (po-
tni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična ose-
ba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci 
pravnih oseb;

– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– projektno nalogo oziroma program obnove celo-

tnega kompleksa gradu Viltuš z opisom rabe kulturnega 
spomenika, ki bo skladna z Odlokom o razglasitvi parka 
in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pome-
na (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) 
in predvideno finančno konstrukcijo s časovnico vzpo-
stavitve funkcioniranja;

– program s programsko zasnovo (upoštevanje 
uporabe načel varstva kulturne dediščine in predvidena 
izvedba pod strokovnim vodstvom konservatorjev pri-
stojne službe – Zavoda za varstvo kulturne dediščine);

– terminski plan uresničitve projekta, skrajni rok za 
dokončanje del – torej do pridobitve uporabnega dovo-
ljenja, je konec leta 2018;

– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dosto-
pnost gradu.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine.

Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane 
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepra-
vočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za iz-
vedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. 
Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo 
tudi osebno v vložišču Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, 
vsak delovni dan od 9.00 do 15.30, ob petkih pa od 9.00 
do 14.30.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne 
dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepra-
vočasna, bo komisija tako vlogo izločila.

Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in 
dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo 
kakorkoli razveljaviti.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom 
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni 
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj 
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi 
najvišjo ceno.

9. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne 
dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil pred-
stojnik upravljavca v skladu z Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodi-
telj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo 
en ponudnik.

10. Ustavitev postopka:
Komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo po-

stopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti 
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
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ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana var-
ščina brez obresti.

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe
Prodaja bo potekala 25. 4. 2013 z začetkom ob 

12. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport na naslovu Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v 2. nadstropju. Predstavniki po-
nudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom 
ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot 
fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni 
list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj 
za ponudnika.

VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, 
natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogle-
du nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo 
v zvezi z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kontaktna 
oseba Metka Smrdel (elektronski naslov: Metka.Smr-
del@gov.si).

Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine 
lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 15. 4. 
2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). 
Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na 
naslov organizatorja, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana ali 
na elektronski naslov metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu 
morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime 
kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Vlada Republike Slovenije

 Ob-2050/13

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12) ter 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje oziro-
ma javne dražbe je prazno dvosobno stanovanje v lasti 
Občine Cerknica, na naslovu: Cerknica, Tabor 8, ID znak 
1676-359-7, v izmeri 77,51 m2. Etažna lastnina je ureje-
na. Stanovanje se nahaja v centru Cerknice.

3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Izklicna cena za stanovanje, ki je predmet prodaje 

znaša 58.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na 

podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
Najnižnji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

je 100,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine:
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenjena 
z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za 
uveljavljanje predkupne pravice.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev po-
godbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo 
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa 

odstopil, Občina Cerknica pa ima pravico njegovo vpla-
čano varščino zadržati.

Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni 
dražbi poravnati najkasneje v roku 30 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec 
nakaže kupnino v enkratnem znesku na račun Občine 
Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna.

Plačilo kupnine na naveden način in v določenem 
roku po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe.

Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško 
knjigo se opravi na podlagi zemljiško knjižnega dovolila, 
ki bo izdano s strani prodajalca najkasneje 5 dni, po 
plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s pro-
dajno pogodbo.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala, v ponedeljek, 15. 4. 2013, s pričetkom ob 13. uri, 
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica, v sejni sobi v 1. nadstropju.

6. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vpla-

čati varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 
5.800,00 EUR na transakcijski račun Občine Cerknica 
št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, z navedbo na-
mena nakazila: plačilo varščine – javna dražba – nakup 
stanovanja, Cerknica, Tabor 8.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
niso uspeli, pa se vrne brez obresti v roku 30 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pri-
stopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo pri-
stopili k javni dražbi in med postopkom javne dražbe 
odstopili od javne dražbe, se varščina prav tako zadrži.

7. Splošni pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter 
da pred pričetkom javne dražbe:

– plača varšino za nepremičnino v višini 10 % iz-
klicne cene oziroma v višini 5.800,00 EUR in predloži 
potrdilo o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zasto-
pnik ali pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto 
od dneva javne dražbe;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa-
mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb;

– predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke za primer vračila varščine.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne 
bodo mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.
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8. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obve-

znost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo po-
godbe, davek na promet nepremičnin, stroške overitev 
pri notarju in stroške v zvezi z zemljiško knjižnim preno-
som kupljene nepremičnine.

Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne 
pogodbe.

9. Posebno določilo
Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje 

kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez od-
škodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se vsem 
dražiteljem povrne izkazane stroške in vplačana var-
ščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo 
organizator dražitelje pisno obvestil.

Nepremičnina bo prodana po načelu »videno-ku-
pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodaj-
ne pogodbe ne bodo upoštevane.

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javno 
dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.

Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat 
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10. Ogled nepremičnine in informacije
Za dodatne informacije v zvezi s premetom javne 

dražbe, z ogledom in podrobnejšimi podatki v zvezi 
z izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktno ose-
bo Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-
ca – Olgo Smodila, e-pošta: olga.smodila@cerknica.si, 
tel. 01/70-90-610.

Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem 
dogovoru.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani 
Občine Cerknica, www.cerknica.si.- ravnanje s stvarnim 
premoženjem.

Občina Cerknica

Št. 478-16/2013-421 Ob-2065/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Ljutomer za leto 2013 oziroma Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet 
Občine Ljutomer potrdil na seji dne 16. 1. 2013, objavlja 
Občina Ljutomer naslednjo

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v Ljutomeru

1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vra-
zova ulica 1, 9240 Ljutomer.

2. Predmet javne dražbe
2.1. stavbna zemljišča v Ljutomeru – k.o. Kamen-

ščak (zemljišča na t.i. Juršovki)
– parc. št. 691/6 ekst. sadovnjak, v izmeri 923 m2, 

parc. št. 691/7 ekst. sadovnjak, v izmeri 932 m2, parc. 
št. 691/8 ekst. sadovnjak, v izmeri 1216 m2, parc. 
št. 691/9 ekst. sadovnjak, v izmeri 587 m2 in pašnik, 
v izmeri 508 m2, parc. št. 691/10 njiva, v izmeri 30 m2 in 
ekst. sadovnjak, v izmeri 814 m2, parc. št. 691/11 ekst. 
sadovnjak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/12 ekst. sadov-
njak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/13 ekst. sadovnjak, 
v izmeri 840 m2, parc. št. 691/14 ekst. sadovnjak, v iz-

meri 840 m2, parc. št. 691/15 ekst. sadovnjak, v izmeri 
912 m2, k.o. 260 Kamenščak.

2.2. stavbno zemljišče v Ljutomeru – k.o. Ljutomer:
– parc. št. 1450/3 gozd v velikosti 3560 m2, k.o. 

259 Ljutomer.
Zemljišča pod točko 2.1. so znotraj poselitvenega 

območja stanovanjskih stavb in so namenjena izgradnji 
individualnih stanovanjskih hiš, zemljišče pod točko 2.2. 
je namenjeno izgradnji poslovnega objekta.

Ureditev komunalne infrastrukture, za zemljišča pod 
točko 2.1., je predvidena v Načrtu razvojnih programov 
Občine Ljutomer 2013–2016.

Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kuplje-
no, v zatečenem stanju.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja
4. Izklicna cena (brez DDV) v EUR:
– parc. št. 691/6, k.o. 260 Kamenščak: 

21.877,00 EUR,
– parc. št. 691/7, k.o. 260 Kamenščak: 

22.090,00 EUR,
– parc. št. 691/8, k.o. 260 Kamenščak: 

28.820,00 EUR,
– parc. št. 691/9, k.o. 260 Kamenščak: 

25.953,00 EUR,
– parc. št. 691/10, k.o. 260 Kamenščak: 

20.004,00 EUR,
– parc. št. 691/11, k.o. 260 Kamenščak: 

19.910,00 EUR,
– parc. št. 691/12, k.o. 260 Kamenščak: 

19.910,00 EUR,
– parc. št. 691/13, k.o. 260 Kamenščak: 

19.910,00 EUR,
– parc. št. 691/14, k.o. 260 Kamenščak: 

19.910,00 EUR,
– parc. št. 691/15, k.o. 260 Kamenščak: 

21.616,00 EUR,
– parc. št. 1450/3, k.o. 259 Ljutomer: 

25.393,76 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnih 

zemljišč. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal 
v skladu z določili Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 2/10, 5/11, 6/11 in 8/11). V strošek 
komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključ-
kov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. 
V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna Uprav-
na enota.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin 
(notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. 
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponud-
be. Prodajalec krije stroške parcelacije, cenitve zemljišč 
ter objave javne dražbe.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od 

podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stro-
škov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne 
kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba 
šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.

V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem 
zemljišču ne bo gradil, mora v primeru prodaje zemlji-
šče najprej ponuditi v odkup Občini Ljutomer, in sicer 
po ceni, po kateri je zemljišče kupil, brez revalorizacije 
ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje 
v zemljiški knjigi.
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6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvede-
na v torek, 16. aprila 2013 ob 11. uri v sejni sobi Občine 
Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).

7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni pla-

čati kavcijo v višini 10 % izklicne cene vrednosti zemlji-
šča, ki ga želi dražitelj kupiti, na račun Občine Ljutomer, 
št. 01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, 
drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh 
po prejetju izida dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemelje-
nih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju 
ne pristopi, se mu varščina ne vrne.

8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko do-
bijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova 
ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45 ali Lilijani Ko-
ser, tel. 02/584-90-66.

9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne 

osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično 

številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, 

za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni 
dokument (fizične osebe),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel 
blokiranega računa (pravne osebe),

– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo 
DURS (fizične in pravne osebe),

– dražitelji morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji.

10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna 
pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani 
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer 
zadrži njegovo varščino.

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe ozi-
roma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla ustavi.

Občina Ljutomer

Št. 478-114/2013 Ob-2073/13

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti  

Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-

stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zasto-
pa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje
1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gram-

scijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, z ID 
oznako 2605-373-1, v izmeri 232,85 m2, za izklicno ceno 
230.839,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

2. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, 
stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, z ID ozna-
ko 2605-716-1, v izmeri 18,09 m2, za izklicno ceno 
17.777,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

3. Stanovanje v poslovno stanovanjski stavbi 
v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 24, stoječa na 
parceli št. 1032, k.o. Koper, z oznako ID 2605-1205-2, 
v izmeri 145,90 m2, za izklicno ceno 93.541,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin;

4. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica 
Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. 
Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v iz-
meri 39,00 m2, za izklicno ceno 42.944,00 €, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin;

5. Nepremičnina s parc. št. 272/1.S k.o. Pre-
gara, stavbišče, v izmeri 442 m2, nepremičnina s parc. 
št. 3619, k.o. Pregara, stavbišče, v izmeri 101 m2, obe 
skupaj za izklicno ceno 21.096,00 €, brez 2 % dav-
ka na promet nepremičnin, ter nepremičnina s parc. 
št. 257/3, k.o. Pregara, njiva, v izmeri 251 m2, nepre-
mičnina s parc. št. 257/2, k.o. Pregara, njiva, v izmeri 
341 m2, obe skupaj za izklicno ceno 9.316,00 €, brez 
20 % DDV, vse nepremičnine skupaj za izklicno ceno 
30.412,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin 
oziroma 20 % DDV;

6. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17, 
5837/19, 5837/28, 5837/32, vse k.o. Bertoki, v skupni 
izmeri 30.498 m2, za izklicno ceno 2.270.289,00 €, brez 
20 % DDV;

7. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 
5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 
114.056 m2, za izklicno ceno 1.843.217,00 €, brez 20 % 
DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin;

8. Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, 
v izmeri 226 m2, za izklicno ceno 7.905,00 €, brez 20 % 
DDV;

9. Nepremičnina s parc. št. 572/1, k.o. Hribi, 
v izmeri 357 m2, za izklicno ceno 32.119,00 €, brez 
20 % DDV;

10. Nepremičnina s parc. št. 663/18, k.o. Hribi, 
v izmeri 305 m2, za izklicno ceno 28.825,00 €, brez 
20 % DDV;

11. Nepremičnina s parc. št. 526/11, k.o. Hribi, 
v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 55.966,00 €, brez 
20 % DDV;

12. Nepremičnina s parc. št. 526/13, k.o. Hribi, 
v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 52.470,00 €, brez 
20 % DDV;

13. Nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o. Hribi, 
v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 87.304,00 €, brez 
20 % DDV;

14. Nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o. Hribi, 
v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 99.007,00 €, brez 
20 % DDV;

15. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. 
Plavje, v skupni izmeri 1.176 m2, za izklicno ceno 
56.092,00 €, brez 20 % DDV;

16. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Seme-
dela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in, za izklicno 
ceno 45.409,00 €, brez 20 % DDV;

17. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Seme-
dela, v izmeri 3904 m2, za izklicno ceno 341.331,00 €, 
brez 20 % DDV;

18. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, 
vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno 
ceno 233.905,00 €, brez 20 % DDV;

19. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 
1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
9.052 m2, za izklicno ceno 747.492,00 €, brez 20 % 
DDV;

20. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 
2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, 
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za izklicno ceno 792.518,00 €, brez 20 % DDV oziroma 
2 % davka na promet nepremičnin;

21. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, k.o. Seme-
dela, v izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 193.831,00 €, 
brez 20 % DDV;

22. Nepremičnini s parc. št. 794 in 795, k.o. 
Škofije, v skupni izmeri 3.176 m2, za izklicno ceno 
233.812,00 €, brez 20 % DDV;

23. Nepremičnina s parc. št. 60/25, k.o. Vanga-
nel, v izmeri 727 m2, za izklicno ceno 63.264,00 €, brez 
20 % DDV;

24. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel, 
v izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 70.352,00 €, brez 
20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te 

javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na do-

dano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremič-
nin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-ku-

pljeno.
Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gramscijev 

trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, se nahaja 
v centralnem delu mestnega jedra. Poslovni prostor 
je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. 
V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejav-
nost.

Poslovni prostor v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ 
na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, se nahaja v cen-
tralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritli-
čju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite pre-
nove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Stanovanje v poslovno stanovanjski stavbi, stoječe 
na parc. št. 1032, k.o. Koper, se nahaja v mestnem je-
dru. Prodaja se stanovanjski del objekta, ki je potreben 
temeljite prenove.

V pritličju se nahaja poslovni prostor v obratovanju, 
z dejavnostjo Galerije. Poslovni prostor je last Mestne 
občine Koper in ni predmet prodaje.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrar-
ne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, 
se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran 
v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben 
temeljite prenove.

Nepremičnine s parc. št. 272/1.S, 3619, 257/3 in 
257/2, vse k.o. Pregara, se nahajajo na ureditvenem ob-
močju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je 
namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Abrami. 
Stanovanjska stavba je zasedena oziroma v uporabi 
fizične osebe, ki je lastnik stanovanjske stavbe, ki meji 
na nepremičnine, ki so predmet prodaje.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 
5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 
5729/1, 5729/2, 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 
5837/32, vse k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za pro izvodne dejav-
nosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, se na-
haja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnini s parc. št. 663/18, 572/1, 660/8, 
660/13, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem ob-
močju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju 
Hrvatini.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13, k.o. Hribi, 
se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v ob-
močju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano 
urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje se 
nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na ob-
močju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega 
prehoda Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Kampel. Predmetna nepremičnina pred-
stavlja zaokrožitev sosednje nepremičnine, na kateri se 
nahaja poslovni objekt v zasebni lasti. Mestna občina 
Koper prodaja solastniški delež v višini 81/100-in.

Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se 
nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poseli-
tev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditve-
nega območja državnega lokacijskega načrta – parcele 
nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski 
podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja 
s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 
2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za stanovanja, na 
območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnini s parc. št. 794 in 795, obe k.o. Ško-
fije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, 
v območju izven mestnih naselij z oznako KS-17, ki je 
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje 
Škofije. Za navedeno območje je v fazi izdelave idejna 
zasnova prometne študije, predmet katere je tudi dostop 
do citiranih nepremičnin.

Nepremičnina s parc. št. 60/25, k.o. Vanganel se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Vanganel.

Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel se 
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za 
mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, 
v naselju Mali Čentur.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na ob-
močju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 
7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 
22/09) razen nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 1032, 
1166/1, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se 
ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za 
posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Ko-
per z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, 
Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – ob-
vezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 
– obvezna razlaga), nepremičnin s parc. št. 5837/10, 
5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, vse k.o. Bertoki, 
ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Uredbo o dr-
žavnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge 
na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/05), ka-
tera je v fazi spremembe za določitev nove namenske 
rabe zemljišča, nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 
5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo 
na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditve-
nem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87), 
ter nepremičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 
2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, 
ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko 
cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, 
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Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08), kateri je 
v postopku spremembe za določitev nove namenske 
rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 20 in 21 ter 
trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 18 in 19).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predsta-
vljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, 
katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih na-
log, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet jav-
ne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko 
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno 
služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene in-
frastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, 
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo 
ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo 
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem prime-
ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi 
zemljiško knjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati 
celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa 
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na 
določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, 
se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila dne 18. 4. 2013 v prostorih sejne sobe v pritličju 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začet-
kom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom 
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili 
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec jav-
ne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne 
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati 
na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS 
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in 
pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– 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 in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziro-
ma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;

– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v pri-
meru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 
dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklic-
ne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne 
občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-114-2013-…….(zap. št. 
nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje 
do vključno 16. 4. 2013. Varščina bo neuspelim ponudni-
kom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni 
javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri 

plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi skle-
nil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne 
dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov 
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem ob-
čine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno 
nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. More-
bitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve 
pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek 
na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter 
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepre-
mičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdr-
ži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin 
in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za po-
trebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne 
infrastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se 
uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpi-
som javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za 
nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

 Ob-2076/13

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 lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) 
in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim 
in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2013 sprejetega z Odlokom o izvrševanju proraču-
na Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 106/12), objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji, tel. 01/89-62-770, faks 01/8962-773, E-pošta: 
info@smartno-litija.si.

2. Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0- 
pot, v izmeri 1402 m2, k.o. Ježni Vrh (ID 1837680). Iz-
klicna cena predmetne nepremičnine znaša 18.657,50 € 
brez 20 % DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.
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3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora 
plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, 
na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 0139401 
00000 193.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na 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 15. 4. 2013, ob 10. uri.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plača-
ti varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. 
Varščina mora biti nakazana do dne 12. 4. 2013, do 
12. ure, na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 
0139401 00000 193.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
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 prav-
nim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki 
nepremičnin.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega 
registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

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

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti 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 prenosom 
lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe, stroške ce-
nitve 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 po-
dati, 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. 01/89-62-802, E-naslov: jurij.klepec@smartno-liti-
ja.si v delovnih dneh od 10. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje postopkov prido-
bivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finanč-
nim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji s soglasjem 
župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla 
ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

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 skup-
nosti.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 900-11/2013-70 Ob-2082/13

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 lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 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 organizatorja 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 št. 

P04, v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljub ljani z ID ozna-
ko št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni 
prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – sto-
ritvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru, je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 136.899,30 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P02, v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljub ljani z ID ozna-
ko št. 1739-989-68 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni 
prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – sto-
ritvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru, je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 63.088,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P01, v skupni izmeri 110,86 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Dunajska cesta 23 v Ljub ljani z ID 
oznako št. 2636-3186-10 v k.o. 2636 – Bežigrad. Po-
slovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s proda-
jalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas 
– trgovina z neživili. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru, je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 160.192,70 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablo-
vičeva 52 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pi-
sarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z na-
jemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno raz-
merje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.
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Izklicna cena: 58.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablo-
vičeva 52 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (tr-
govina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor 
je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem skle-
njeno najemno razmerje za določen čas. Oprema, ki 
se nahaja v poslovnem prostoru, je last najemnika in 
ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 24.240,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Gra-
blovičeva 54 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID ozna-
ko št. 1727-1040-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno naje-
mno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru, je last najemnika in ni predmet te 
prodaje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne ob-
čine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 62.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablo-
vičeva 54 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1040-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pi-
sarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z ne-
živili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremič-
nina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 28.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2 na naslovu Grablovi-
čeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1005-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pi-
sarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z ne-
živili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremič-
nina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 72.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2 na naslovu Gra-
blovičeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet) v Ljub ljani z ID 
oznako št. 1727-1988-16 v k.o. 1727-Poljansko predme-
stje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem pro-
storu, je last najemnika in ni predmet te prodaje. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 72.840,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.

2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 
lokal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablo-
vičeva 62 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1990-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (tr-
govina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje 
za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru, je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 23.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.11. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 1, v skupni izmeri 68,70 m2 na naslovu Gra-
blovičeva 64 v Ljub ljani (pritličje, klet) v Ljub ljani z ID 
oznako št. 1727-1053-15 in ID oznako št. 1727-1011-15 
v k.o. 1727-Poljansko predmestje (gostinska dejavnost). 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, je last 
najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 102.500,00 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 vplačano 
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 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega 

zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, števil-
ka: 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 16. 4. 2012, na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem 
redu:

– poslovni prostor št. P04 na naslovu Tugomerje-
va 2, ob 11.00 uri,

– poslovni prostor št. P02 na naslovu Tugomerje-
va 2, ob 11.20 uri,

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Dunajska 23, 
ob 11.40 uri,
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– poslovni prostor št. 15 na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 12.00 uri,

– poslovni prostor št. 14 na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 12.20 uri,

– poslovni prostor št. 12 na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 12.40 uri,

– poslovni prostor št. 13 na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 13.00 uri,

– poslovni prostor št. 8 na naslovu Grablovičeva 58, 
ob 13.20 uri,

– poslovni prostor št. 9 na naslovu Grablovičeva 58, 
ob 13.40 uri,

– poslovni prostor št. 4 na naslovu Grablovičeva 62, 
ob 14.00 uri,

– poslovni prostor št. 1 na naslovu Grablovičeva 64, 
ob 14.20 uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred za-
četkom 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 lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu,

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika 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.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni pro-
stor št. ____ na naslovu ________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
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 ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, 
elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontak-
tna oseba je Marina Anžur.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

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 najvišjo 
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 (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

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, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 9/13 Ob-2024/13

Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, 
na podlagi sklepa z dne 26. 2. 2013 razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice Zavoda za vzgojo in izo-
braževanje Logatec.

Pogoji:
Kandidat za funkcijo ravnatelja mora izpolnjevati 

pogoje v skladu z Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2013. Izbrani kan-
didat bo imenovan za 5 let.

Pisni prijavi obvezno priložite tudi dokazila:
– o izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pedagoško-andragoški izobrazbi,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v ka-

zenskem postopku.
Prijavo pošljite v 9 dneh od dneva objave tega raz-

pisa na naslov: Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje 
Logatec, Tržaška cesta 63, 1370 Logatec, z oznako 
»Prijava za razpis ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja 
Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec za manda-
tno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec

Št. 134/1-2013 Ob-2025/13

Na podlagi 34. in 35. člena Zakon o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena ZOFVI, Zakona 
o uravnoteženju javnih financ in sklepa Sveta zavoda 
OŠ Koroška Bela Jesenice z dne 5. 3. 2013 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09,20/11, 40/12 – ZUJF, 57/2012 – 
ZPCP-2D).

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na na-

slov: Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta 
talcev 2, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava za razpis 
za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice

Št. 26/2013 Ob-2026/13

Svet zavoda Glasbene šole Jesenice, Cesta Fran-
ceta Prešerna 48, 4270 Jesenice, na podlagi določil Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09, 
64/09, ter 65/09 in 20/11), Zakona o uravnoteženju jav-
nih financ – ZUJF (Uradni list RS, 40/12) in sklepa 7. 
seje Sveta zavoda Glasbene šole Jesenice, razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelja/-ice.
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, 20/11, 40/12 ZUJF).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2013.
Pisno prijavo z dokazil o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
a ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha 
mandat po zakonu),

– potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske eviden-
ce (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kan-
didat/ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 
30 dni,

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj,

– program vodenja zavoda,
pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni od objave na 
naslov Svet Glasbene šole Jesenice, Cesta Franceta 
Prešerna 48, 4270 Jesenice, s pripisom Za razpis rav-
natelja/ice.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Svet zavoda Glasbene šole Jesenice

 Ob-2027/13

Svet zavoda Osnovne šole Nove Jarše, Clevelan-
dska ulica 11, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 

Razpisi delovnih mest
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58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 40/12) in sklepa, ki je bil sprejet 
na seji Sveta šole 20. 2. 2013, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 101/07 Odl. 
US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: 
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 
Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 
20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje zavoda. Za ravnatelja/ico je lahko imenovan 
kdor: izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom ZOFVI 
ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI 
ali izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom ZOFVI ali 
izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom ZOFVI, ni bil/a 
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in ni 
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
program vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izku-
šnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, 
potrdilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo iz 
kazenske evidence, potrdilo pristojnega okrajnega so-
dišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost – potrdila ne smejo 
biti starejša od 1 meseca, izjavo kandidata/ke, da pri 
kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper 
kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti 
ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet 
zavoda OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 
Ljub ljana, s pripisom Za razpis ravnatelja/ice.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Nove Jarše

Št. 430-03/2013 Ob-2034/13

Na podlagi 35. člena Statuta Centra slepih, slabo-
vidnih in starejših Loka (krajši naziv: CSS Škofja Loka) 
je Svet CSS Škofja Loka dne 18. 3. 2013 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja/direktorice.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
1. Zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo (ZSV-UPB2), zadnja spr. in dop.: Uradni list 
RS, št. 57/12).

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati 
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javna listina 
o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvene-
ga zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah).

2. Kandidati morajo predložiti tudi kratek življenjepis 
in vizijo dela zavoda.

3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 
po njegovi objavi.

Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo 
obravnaval.

Imenovanje kandidata za direktorja CSS Škofja 
Loka bo Svet zavoda izvedel na osnovi proučitve prilo-
ženih dokazil in razgovorov.

Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister pristojen za socialno varstvo, ali 
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ministra izdano prej.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilo-
gami in dokazili ter življenjepisom in vizijo dela zavoda 
v pisni obliki po pošti, na naslov: Svet CSS Škofja Loka, 
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Razpis za 
direktorja/direktorico – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni po zaključenem razpisu.

Svet CSS Škofja Loka

Št. 4/13 Ob-2041/13

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 42/02, 103/07 in 21/13) in 21. člena Družbene 
pogodbe družbe Savinjsko-šaleška območna razvojna 
agencija, d.o.o., nadzorni svet objavlja javni razpis za 
imenovanje

direktorja (m/ž) Savinjsko-šaleške območne ra-
zvojne agencije, d.o.o.

Kandidat za direktorja družbe mora poleg splošnih, 
zakonsko opredeljenih pogojev, izpolnjevati še nasle-
dnje razpisne pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske ali 

pravne smeri,
– vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih 

delovnih mestih,
– poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka 

MS Office, Windows, delo z internet explorerjem),
– vozniški izpit B kategorije,
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega 

odstavka 255. člena ZGD.
Kandidat mora k prijavi predložiti programske 

usmeritve in program dela družbe za mandatno obdobje.
K prijavi mora kandidat priložiti še naslednja do-

kazila:
– notarsko overjeno fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih 

mestih,
– kratek življenjepis,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izka-

znice ali potnega lista,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja (B kategorija),
– izjavo o poznavanju programskih orodij (MS Offi-

ce, Windows, Internet Explorer),
– potrdilo o nekaznovanju na gospodarskem po-

dročju.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo komunika-

cijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, pozna-
vanje področja za katerega kandidirajo, predvsem po-
dročja regionalnega razvoja in področja podjetniškega 
svetovanja, izkušnje z javnim nastopanjem.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že imajo 
dokazljive izkušnje in znanja s področja priprave in vo-
denja projektov, sofinanciranih iz državnih in evropskih 
sredstev.
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Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili 

in programom dela (vse v slovenskem jeziku) pošljejo 
v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu 
RS na naslov: Savinjsko-šaleška območna razvojna 
agencija, d.o.o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje, s pri-
pisom »Za razpis direktorja Savinjsko-šaleške območne 
razvojne agencije, d.o.o.«, »Ne odpiraj«.

Nadzorni svet nepopolnih in nepravočasno oddanih 
vlog ne bo upošteval.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni po preteku roka za prijave na razpis.

Nadzorni svet 
Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, 

d.o.o.

 Ob-2045/13

Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne ume-
tnosti Celje, Ljub ljanska cesta 97, 3000 Celje na podlagi 
35. člena Zakona o zavodih razpisuje delovno mesto

ravnatelja-direktorja.*
Izvoljeni kandidat bo opravljal funkcijo ravnatelja 

Srednje poklicne in strokovne šole in direktorja zavoda 
Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja- direktorja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je dne 1. 7. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet 

zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, 
Ljub ljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja/direktorja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

* Moška slovnična oblika se v celotnem tekstu na-
naša na oba spola.

Svet zavoda Šole za hortikulturo  
in vizualne umetnosti Celje

Št. 02/02-105/3 Ob-2052/13

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, raz-
pis za delovno mesto

zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik or-
ganizacijske enote Varstvo otrok in mladine, za man-
datno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta, zdra-
vstveno informacijski in poslovno informacijski sistem).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 1/13 Ob-2057/13

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, 
Tržič, na podlagi sklepa, sprejetega na 1. redni seji dne 
27. 2. 2013, razpisuje delovno mesto

direktorja/ direktorice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direk-

torja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF – uradno prečiščeno besedilo) in Zako-
nom o izobraževanju odraslih ZIO-UPB1(Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Pred-
videni začetek dela je 1. 8. 2013.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku, pošljite najpozneje v 15 dneh 
po objavi v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Ljud-
ske univerze Tržič, Šolska ulica 2, Tržič s pripisom »Za 
razpis direktorja/ice«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda in vizijo delovanja zavoda za mandatno obdobje, 
ki naj ne bo krajša od ene pole, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Ljudska univerza Tržič

Št. 53 Ob-2059/13

Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 
8351 Straža, razpisuje na podlagi sklepa seje sveta 
z dne 20. 3. 2013 prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu 
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z ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakonom 
o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, 
št. 40/12).

Predviden začetek dela je 16. 10. 2013.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih 

let.
Kandidat/kandidatka morajo imeti pedagoške, vod-

stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenja zavoda.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem 
izpitu, program vodenja zavoda in dolgoročna vizija ra-
zvoja zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo oziro-
ma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti starejše kot 
30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli dru-
gem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega 
ni uveden postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta 
vas 1, 8351 Straža, s pripisom Prijava na razpis za rav-
natelja »Ne odpiraj.«

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas

Št. 13/2013 Ob-2061/13

Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje razpisuje 
na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zasavske 
lekarne Trbovlje in sklepa 8. redne seje sveta zavoda 
z dne 4. 3. 2013 delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž):
– s polnim delovnim časom,
– za mandatno dobo štirih let (1. 8. 2013–31. 7. 

2017).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih 

z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 24. člena statuta, 
ki so naslednji:

– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 

tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela 

za obdobje štirih let,
– da je državljan Republike Slovenije.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, 

je 8 dni od dneva objave.
Kandidati naj prijavo opremljeno z dokazili o izpol-

njevanju pogojev ter program dela zavoda pošljejo v za-
prti ovojnici z oznako »Za razpis«, na naslov: Zasavske 
lekarne Trbovlje, razpisna komisija, Rudarska cesta 12, 
1420 Trbovlje.

Kandidate se obvesti v 15 dneh od izbire (po so-
glasju vseh treh občin).

Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje

 Ob-2066/13

Svet Vrtca Ljutomer razpisuje na podlagi Sklepa 
sveta Vrtca Ljutomer z dne 5. 3. 2013 in v skladu 
s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in spremembe) delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno 

z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izku-
šnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 
9240 Ljutomer, s pripisom Razpis ravnatelja/ice.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet Vrtca Ljutomer

Št. 00383 Ob-2067/13

Nadzorni svet Energetike Celje, javnega podjetja, 
d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, na podlagi določil Akta 
o ustanovitvi družbe Energetika Celje, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja (m/ž) družbe.
Pogoji za zasedbo so poleg splošnih pogojev še:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodil-

nem oziroma vodstvenem delovnem mestu,
– da ima znanje vsaj enega tujega jezika (anglešči-

na, nemščina),
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 me-
secev,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana 

izobrazba,
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
– kratek življenjepis, iz katerega bodo razvidne de-

lovne izkušnje na vodilnem oziroma vodstvenem delov-
nem mestu, organizacijske in vodstvene sposobnosti,

– program delovanja in razvoja družbe v prihodnjih 
štirih letih,

– izjavo o nekaznovanju in pooblastilo, da kandidat 
dovoljuje nadzornemu svetu Energetike Celje, da prido-
bi podatke o izpolnjevanju splošnih pogojev iz uradnih 
evidenc (o nekaznovanju in državljanstvu).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 

8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prijave kandidati pošljejo najkasneje v osmih dneh 

po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Energe-
tika Celje, javno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 1, 
v zaprti ovojnici, s pripisom »Prijava na razpis za prosto 
delovno mesto direktorja družbe«.

Nadzorni svet Energetike Celje,  
javnega podjetja, d.o.o.

Št. 01/2013 Ob-2068/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
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ZJZP) in 9. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008 o ustanovitvi jav-
nega zavoda Šola za ravnatelje, 17. člena Statuta Šole 
za ravnatelje in 27. člena Poslovnika o delu sveta Šole 
za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za 
delovno mesto

direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje, 
Predoslje 39, 4000 Kranj.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– visokošolska izobrazba pridobljena po študijskih 
programih tretje stopnje, oziroma visoka strokovna izo-
brazba in opravljen magisterij znanosti;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
vzgoje in izobraževanja;

– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih 
mestih in

– znanje najmanj enega tujega jezika.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti:
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih 

petih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe (izvirnik ali overjeno kopijo);
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih de-

lovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na 
vodilnih delovnih mestih in

– dokazilo o znanju tujega jezika (kandidati lah-
ko znanje tujega jezika dokazujejo z javno veljavno 
listino).

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor ŠR« v osmih dneh po 
objavi javnega razpisa na naslov: Šola za ravnatelje, 
Predoslje 39, 4000 Kranj ali na elektronski naslov šole 
za ravnatelje: info@solazaravnatelje.si. Kandidati lah-
ko dodatna pojasnila dobijo po tel. 031/603-609.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Kandidat bo ime-
novan za 4 leta.

Šola za ravnatelje

Št. 32/13 Ob-2069/13

Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, 
Kidričeva 51, Kranj, na osnovi Sklepa št. 13/5/9, kate-
rega je Svet OŠ Helene Puhar Kranj sprejel na 5. seji 
dne 13. 3. 2013, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12 – ZP-
CP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda ter imeti pridobljeno specialno pedagoško 
izobrazbo.

Predvideni začetek dela bo v letu 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, pošljite v zaprti ovojnici najka-

sneje v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 
Kranj, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Dodatna pojasnila so dostopna na internetni strani 
šole: http://www.os-hpuhar.si/default.aspx.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda  
Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Št. 9 Ob-2081/13

Svet zavoda Mladinskega doma Malči Beličeve, 
Mencingerjeva 65, Ljub ljana, na podlagi sklepa sveta 
z dne 6. 3. 2013 razpisuje se delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Mladinskega doma 
Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, Ljub ljana, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju pre-
jeli v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Mladinskega doma Malči Beličeve

 Ob-2086/13

Svet zavoda Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, 
Gimnazijski trg 7, 6000 Koper, na podlagi sklepa Sveta 
z dne 22. 3. 2013 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCD-2D) ter z Zakonom o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na podro-
čju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 29. 3. 2013 / Stran 1103 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku, kratek življenjepis) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
GGRC Koper, Gimnazijski trg 7, 6000 Koper, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Gimnazije Gian Rinaldo Carli  Koper
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 Ob-2088/13

Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem hol-
dingu (Uradni list RS, št. 105/12) poslovodstvo družbe 
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 
1420 Trbovlje (v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga za-
stopa Komisija za vodenje postopka prodaje kapitalske 
naložbe RTH d.o.o., ki jo predstavlja poslovni delež 
v družbi Spekter d.o.o., Trbovlje (v nadaljevanju: komi-
sija), objavlja

podaljšanje roka  
poziva za javno zbiranje ponudb  

za nakup 100 % poslovnega deleža RTH d.o.o.  
v družbi SPEKTER, poslovanje z nepremičninami 

in tehnično svetovanje, d.o.o., Trbovlje
Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., 

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet prodaje: 100 % poslovni delež RTH d.o.o. 

v družbi Spekter d.o.o., Trbovlje.
Poziv za javno zbiranje ponudb je bil objavljen 

v Uradnem listu RS dne 1. 3. 2013.
Prodajalec se zaradi pridobitve čim boljših in med 

seboj primerljivih ponudb za nakup 100 % deleža v druž-
bi Spekter d.o.o. odloča, da se rok za oddajo ponudb 
podaljša iz 22. 3. 2013 na 19. 4. 2013.

Za ponudbeno dokumentacijo (informacijski me-
morandum) lahko interesenti zaprosijo najkasneje do 
vključno 12. 4. 2013, do 15. ure (relevanten je čas pre-
jema s strani prodajalca). Dostop do podatkovne sobe 
bo omogočen interesentom do vključno 19. 4. 2013, 
pod dodatnim pogojem predhodnega podpisa ustreznih 
izjav.

Ostali pogoji v objavi poziva ostajajo nespreme-
njeni.

Dodatne informacije so interesentom na vo-
ljo pri Timu Tomažinu, predsedniku komisije za pro-
dajo poslovnega deleža v družbi Spekter d.o.o., Tr-
bovlje, tel. 0356-26-144, faks: 03/565-21-03, GSM 
041/781-234, e-mail: tim.tomazin@rth.si.

RTH d.o.o.

 Ob-2033/13

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 106/12) 
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, objavlja

javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne 
občine Novo mesto za sofinanciranje proslav, 
prireditev in drugih dejavnosti organizacij in 

društev v Mestni občini Novo mesto  
za leto 2013

1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto 
razpisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih 
dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki 
potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa 
je sofinanciranje javnih prireditev, proslav, publikacij, 
obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Me-
stni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice 

(10, 20, 30 ali več let kontinuiranega delovanja). Pred-
met razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega 
vzdrževanja.

2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za 

naslednji področji:
a) Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prire-

ditev, ki jih župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR 
na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto 
za leto 2013,

b) Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev, ki 
so organizirane v počastitev državnih praznikov, občin-
skemu prazniku, spominskih dnevov občine, pomemb-
nih obletnic občine,

c) Javni poziv za druga društva in organizacije, ki 
je namenjen nevladnim organizacijam, ki ne morejo ka-
didirati na drugih razpisih MO Novo mesto,

d) Javni poziv za oddajo programa dela TV Novo 
mesto za območje MO Novo mesto,

e) Javni poziv za urejanje grobišč na območju MO 
Novo mesto.

3. Cilj razpisa
Namen javnega poziva za sofinanciranju proslav, 

prireditev in projektov na področju družbenega življenja 
v MO Novo mesto je prioritetno finančno podpreti ra-
znovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali sofinan-
cirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo 
mesto. Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznolikost 
ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih 
praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih 
obletnicah.

Namen razpisa je tudi finančno omogočiti reali-
zacijo večjih dogodkov, ki potekajo v veliki dvorani KC 
Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani 
Leona Štuklja ali Teniškem centru Otočec v obliki so-
financiranja najema dvorane in potekajo v organizaciji 
nevladnih organizacij.

Sofinancirano bo tudi delovanje regionalne televizi-
je za območje Mestne občine Novo mesto.

Na področju urejanja grobišč v Mestni občini Novo 
mesto bo prednostno sofinancirana obnova Plečniko-
vega spomenika v Novem mestu ter drugih spominskih 
obeležij.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe (prednostno nevladne organiza-

cije),
– fizične osebe,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan 

na Mestno občino Novo mesto.
Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati 

na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo 
mesto.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Vloge na vseh javnih pozivih bodo obravnavane 

sproti ob prispetju in jih bo obravnavala strokovna ko-
misija ob prispetju z izjemo Javnega poziva za sofinan-
ciranje proslav in prireditev, na katerem župan lahko 
odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena 
Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013 brez 
strokovne komisije.

Druge objave
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Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog bodo pozvani 
k dopolnitvam.

Mestna občina Novo mesto lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po 
izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa 
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugo-
tovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne 
realizacija projekta) v letu 2013 razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji za javne pozive:
– projekti in programi, ki niso financirani na nobe-

nem od razpisov MO Novo mesto,
– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje 

je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih 
v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot uspešno,

– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska 
usposobljenost, realnost izvedbe projekta),

– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso 
izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter do-
brodelni projekti,

– programi in projekti promovirajo Mestno občino 
Novo mesto v slovenskem prostoru,

– sodelovanje z Mestno občino Novo mesto,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpol-

nili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto (koli-
kor so kandidirali na razpisih MO Novo mesto).

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v skupni 

vrednosti znaša 96.945,00 EUR. Na posameznih javnih 
pozivih so naslednje višine razpisanih sredstev:

– javni poziv za sofinanciranje proslav in priredi-
tev v višini 30.000 EUR, župan lahko odobri sredstva 
do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu 
MO Novo mesto za leto 2013,

– javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev, ki 
so organizirane v počastitev državnih praznikov, občin-
skemu prazniku, spominskih dnevov občine, pomemb-
nih obletnic občine v višini 20.000, 00 EUR,

– javni poziv za druga društva in organizacije, ki je 
namenjen tistim nevladnim organizacijam, ki ne morejo 
kandidirati na drugih razpisih MO Novo mesto v višini 
20.000,00 EUR,

– javni poziv za oddajo programa dela TV Novo me-
sto za območje MO Novo mesto v višini 16.945,00 EUR,

– javni poziv za urejanje grobišč na območju MO 
Novo mesto v višini 10.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2013.

9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 29. 3. 2013 
in traja do porabe proračunskih sredstev v letu 2013.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno raz-

pisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v ce-

loti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane 
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpi-
snem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine 
Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zah-
tevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagate-
ljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne podatke, ki 
so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloge bo Mestna 
občina Novo mesto sprejemala do porabe razpisanih 
sredstev v letu 2013. Rok za oddajo vlog se prične z 29. 
marcem 2013.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 

Novo mesto v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – proslave, 
pokroviteljstva, javne prireditve 2013«. Na hrbtni strani 
mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in prii-
mek vlagatelja, naslov.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema 
vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa 
in razpisne dokumentacije.

12. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog 

iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vlo-
ge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolni-
tvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor 
vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepo-
polna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 

svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za 
dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih 
medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali san-
dra.borsic@novomesto.si).

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala pristojni uslužbenec po prejetju, 

ocenjevala pa jih bo strokovna komisija z izjemo Jav-
nega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na 
katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na 
podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za 
leto 2013 brez strokovne komisije.

Občina bo predlagatelje s sklepi obveščala o re-
zultatih javnega poziva najkasneje v tridesetih dneh od 
prejema vloge.

Občina bo vloge sprejemala do porabe sredstev 
v letu 2013.

Mestna občina Novo mesto

Št. 400-02/13-02820 Ob-2023/13

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Kolodvorska 15, Ljub ljana, na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; 
v nadaljevanju: ZSPDSLS), v povezavi s tretjim odstav-
kom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepi Sveta Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
št. 9000-4/2013(1020)33-3, z dne 28. 2. 2013, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepre-
mičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 
Ljub ljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov
2.1.1 v Novem mestu, Novi trg 9, za izklicno ceno 

616.000,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za me-
sečno najemnino 4.341,00 EUR). Gre za poslovni pro-
stor, v II. nadstropju (5. etaža), v izmeri 690,24 m2 (del 
stavbe št. 25) in v izmeri 33,24 m2 (del stavbe št. 27), 
skupaj 723,48 m2, kot del stanovanjske stavbe, z ident. 
št. 668.ES, na parc. št. 1275/1, k.o. Novo mesto. Poslov-
ni prostori se nahajajo v strogem centru Novega mesta, 
v sklopu drugih javnih ustanov in trgovin. Prostori so 
namenjeni administrativni dejavnosti.

2.1.2 v Novi Gorici, Kidričeva 13, za izklicno ceno 
564.278,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno 
najemnino 4.686,00 EUR). Gre za poslovne prostore, 
v skupni izmeri 503,82 m2, v drugem (poslovni prostor 
št. 3, v izmeri 252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni 
prostor št. 4, v izmeri 251,12 m2) poslovne stavbe ID 
2406, k.o. Nova Gorica. Prostori so namenjeni admini-
strativni dejavnosti.

2.1.3 v Trbovljah, Sallaumines 2, za izklicno ceno 
77.460,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za meseč-
no najemnino 620,00 EUR). Gre za poslovne prostore 
v skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstropju poslovne 
stavbe ID 827, št. dela stavbe 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
na parc. št. 390/32, k.o. Trbovlje. Prostori so namenjeni 
administrativni dejavnosti.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin 
dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga 
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov 
v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem 
tudi del poslovnih prostorov.

2.2. Prodaja stanovanj
2.2.1 na Jesenicah, Cesta maršala Tita 73, za 

izklicno ceno 62.250,00 EUR, neto tlorisne površi-
ne 108,07 m2, 4-sobno, v drugem nadstropju, št. stav-
be 252, št. dela stavbe 1, k.o. Jesenice. Prostori: 4 
sobe, predsoba, kuhinja, kopalnica, WC, balkon.

2.2.2 v Mariboru, Kosarjeva ul. 14, za izhodiščno 
ceno 53.250,00 EUR, neto tlorisne površine 69,69 m2, 
2,5-sobno, v prvem nadstropju, št. stavbe 1515, št. dela 
stavbe 11, k.o. Koroška vrata. Ogrevanje je urejeno 
s plinsko etažno centralno kurjavo. Prostori: predsoba, 3 
sobe, kopalnica, manjši WC, kuhinja z jedilnico, balkon.

2.2.3 v Mariboru, Partizanska cesta 15, za izhodišč-
no ceno 28.500,00 EUR, neto tlorisne površine 33,61 m2, 
1-sobno, v četrtem nadstropju, št. stavbe 1293, št. dela 
stavbe 110, k.o. Maribor – Grad. Ogrevanje je urejeno 
s centralno kurjavo. Prostori: predsoba, dnevni prostor, 
kopalnica s tuš kabino in WC-jem, kuhinja, balkon.

Davek na promet nepremičnine je dolžan plačati 
kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak 
prodajalec ne upošteva.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pro-
dajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar 
pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponu-
dnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe 
se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa 
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

3.4. 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 zemljiški knjigi v skladu z določili pro-
dajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe 
obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči 
v posest tudi pred plačilom celotne kupnine.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 
Izjemoma in če za to obstojijo upravičeni razlogi se lah-
ko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine v ča-
sovnem obdobju do največ enega leta.

4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun, številka: 

SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila, 
Urad Ljub ljana; sklic na številko: 00 400-02-2013, v roku 
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči 
davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na 
pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist.

5. Pogoji najema (velja samo za poslovne prostore)
5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu 

»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru na-
pak prodajalec ne upošteva.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo proda-
jalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno naje-
ma za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da bo 
s sklepom izbran najugodnejši ponudnik.

5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku 
ne podpiše pogodbe se šteje, da je od najema odstopil, 
plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene na-
jemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino 
na podlagi izstavljenega računa v roku, navedenem na 
računu.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

6.1. 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 (v primeru poslovnih prostorov izrecno navesti, 
ali se ponudba nanaša na nakup ali najem);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine v 2. točki tega razpisa;

– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 13. 4. 
2013). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna po-
nudba), je pristojna Komisija ne bo upoštevala.
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6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – ponud-
ba za nakup/najem nepremičnine« na naslov Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska 15, 1518 Ljub ljana, Služba za pravne zadeve in 
javna naročila.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni 

podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden 

ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti 
oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizič-
ne in pravne osebe),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora sle-
dnji predložiti pooblastilo.

7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo 

ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne 
cene, na podračun številka: SI56 01100-6030264023, 
pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljub ljana; 
sklic: SI00 201000, z navedbo »plačilo varščine – jav-
no zbiranje ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika.

7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika 
vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki 
v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.

8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije 
o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih ne-
premičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na naslovu prodajalca; kontaktni 
osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, katja.ku-
pljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, igor.ma-
jetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je 
možen po predhodnem dogovoru.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 

18. 4. 2013, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajalca, 
ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, v mali sejni sobi, 
v VIII. nadstropju.

Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.

9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje kot 
uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.

9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponu-
dili enako visoko kupnino/najemnino, opravila dodatna 
pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki na-
knadno povabljeni.

9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni 
od odpiranja prispelih ponudb.

9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključe-
na. Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do 
sklenitve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti 
postopek razpolaganja, brez obrazložitve in odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez 
obresti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objav-
ljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani www.zpiz.si 
(pod aktualno), ter na oglasni deski na sedežu proda-
jalca.

Zavod za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje Slovenije

 Ob-2022/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
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 Letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2013, ki je priloga 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 15/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last  

Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, 

Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.

Izhodiščna cena: 26.389,80 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, 

Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.

Izhodiščna cena: 32.640,25 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dol-

nja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in 5594/2, 
k.o. Košana, brez ID znaka.

Izhodiščna cena: 22.223,16 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-1.

Izhodiščna cena: 45.210,23 EUR.
5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-2.

Izhodiščna cena: 47.154,76 EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-3.

Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-4.

Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
8. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, 

Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. 
Petelinje, ID oznaka: 2501-343-1.

Izhodiščna cena: 49.600,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3 je ne-

urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja 
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, 
ni vzpostavljena.

– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske ove-
ritve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice itd.) plača kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–ku-

pljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 20 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: Kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku 
20 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponud-
ba nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od obja-
vljene izhodiščne cene nepremičnine,

4. 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 ponedeljka, 
22. 4. 2013, do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo 
oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna ko-
misija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine, na 
katero se nanaša ponudba«, na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-

nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, z navedbo: 
»plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v sredo 24. 4. 2013, ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-

rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
siranimi 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 za-
stopniki.

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.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. 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.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-33/2013 Ob-2039/13

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni 
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list RS, št. 86/10, 75/13), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Letnega načrta raz-
polaganja s premičnim premoženjem Občine Piran za 
leto 2013 (sklep občinskega sveta: 410-2/2012, 20. 10. 
2012) ter posamičnega programa prodaje, objavlja Obči-
na Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran (v nadaljevanju: 
prodajalec)

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila

1. Predmet prodaje: osebni avtomobil znamke vol-
kswagen, model: passat 2,0 TDI sport, letnik 2005, pro-
stornina in moč motorja (ccm/kw): 1968/103, št. vrat: 4, 
limuzina, 5 sedežev, kovinsko sive barve, ca. 120.600 
prevoženih kilometrov (osebni avtomobil je v vsako-
dnevni uporabi prodajalca).

Podroben opis vozila in fotografije ter vzorec po-
nudbe in pogodbe je objavljen na spletni strani Občine 
Piran: www.piran.si, rubrika: javni razpisi.

Lastnik vozila: Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 
6330 Piran.

2. Izhodiščna cena: 5.800,00 €.
V izhodiščno vrednost niso vključeni stroški, vezani 

na postopek prodaje, stroški vezani na prepis. Stroške 
odjave vozila nosi prodajalec; vsi ostali stroški breme-
nijo kupca.

3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se 
prodaja po načelu »videno – kupljeno«. S kupcem se 
sklene prodajna pogodba.

4. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-

be. Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je po-
trebno priložiti pisno overjeno pooblastilo.

Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati var-
ščino (kavcijo) v višini 10  % izhodiščne cene, ki se vpla-
ča na podračun enotnega zakladniškega računa Občine 
Piran, št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna 
plačila, Urad Koper, sklic za pravne osebe 20100-2 in 
za fizične osebe 20101-2, ter k ponudbi predložiti potr-
dilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 16. 4. 
2013, do vključno 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku 
bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom bo 
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru naju-
godnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem 
primeru ne obrestuje.

Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo 
vsebino:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega 
bivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo davčne in EMŠO številke oziroma ma-
tične številke;

– navedbo predmeta nakupa oziroma predmeta, ki 
je predmet ponudbe;

– ponujeno ceno, ki se ne biti nižja od izhodiščne 
vrednosti;

– pisno izjavo, iz katere naj izhaja, da je ponudnik 
seznanjen s tem, da vse stroške v zvezi z nakupom ra-
bljenega vozila, razen stroškov odjave vozila, nosi kupec 
rabljenega motornega vozila. Izjava mora biti podpisana 
s strani ponudnika oziroma pooblaščenca;

– v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, 
overjeno pooblastilo;

– dokazilo o plačani varščini v višini 10  % izhodišč-
ne cene, št. transakcijskega računa za vračilo varščine 
in naziv banke, za primer, da ponudnik ne uspe s svojo 
ponudbo.

5. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se bo štela za 
pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako 

»Ponudba za nakup vozila – ne odpiraj«, najkasneje 
do 16. 4. 2013, do 12. ure, ne glede na datum poštne-
ga žiga, na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 
Piran, oziroma bo predložena v vložišče občine. Na 
ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika oziroma 
ime s sedežem oziroma naslovom. Ponudba veže po-
nudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.

6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 
sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in 
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pra-
vočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
župana občine pooblaščena Komisija.

7. Odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2013, ob 9. uri, 
v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tar-
tinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.

8. Merilo za izbiro najugodnejšega kupca je najviš-
ja ponujena cena. V primeru prejetih več istih ponudb, 
lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe 
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja s ciljem dose-
či čim višjo kupnino. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugo-
dnejšega ponudnika najkasneje v roku 8 dni od datuma 
odpiranja ponudb.

9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli dru-
gim ponudnikom, je izključena. Župan občine lahko 
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli 
prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to nave-
del razloge.

10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec 
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 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. 
Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem roku, 
ki bo določen v pogodbi, in sicer najkasneje v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo 
kupnine v navedenem roku se šteje za bistveno sesta-
vino pravnega posla. Kolikor kupec kupnine ne plača 
v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži 
vplačano varščino. Izročitev vozila v posest je odložena 
do plačila celotne kupnine in stroškov.

11. Ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do iz-
teka roka za oddajo ponudb, po predhodnem dogovoru 
s Sandijem Prodanom, tel. 05/671-03-24 (sandi.pro-
dan@piran.si), ki tudi posreduje podrobnejše podatke 
o vozilu, ali Martino Kukovec, tel. 05/671-03-37 (marti-
na.kukovec@piran.si).

12. Stroški in davščine: vse stroške v zvezi s prodaj-
no pogodbo za nakup rabljenega vozila – razen stroškov 
odjave vozila – nosi kupec.

Občina Piran

Št. 47802-4/2013-3 Ob-2042/13

Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, 
razpisuje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 
ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/2013), Letnega programa prodaje občinske-
ga finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013, 
ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne 6. 3. 
2013, in Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt 
z dne 7. 3. 2013
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 452/1,  

k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje
Nepremičnina parc. št. 452/1 (ID 3047945), v izmeri 

1879 m2, šifra k.o. 520-Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o za-

zidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II 
(Uradni list RS, št. 29/01).

Izhodiščna cena nepremičnine je 30,00 €/m2. 
V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup zemljišč in vzorec prodajne po-

godbe sta objavljena na spletni strani Občine Benedikt: 
http://www.benedikt.si/, rubrika Razpisi, v pisni obliki pa 
pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel. 02/703-60-38, 
oziroma v tajništvu Občine Benedikt, tel. 02/703-60-80.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premo-
ženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki odda-
jo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti 
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje 
ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo priporo-
čeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen na-
slov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – prodaja zemljišč 
452/1-Benedikt«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponu-
dnika. Ponudbe morajo na naslov prispeti v 45 dneh od 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponu-
dnik plačal varščino v višini 10 % izhodiščne prodajne 
cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine 
Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slove-
nije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za prodajo 
zemljišč 452/1-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu, fotokopijo osebne izkaznice ali potnega 
lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora 
biti navedena davčna številka, številka transakcijskega 
računa, telefonska številka, nepremičnina in ponujena 
cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravil-
ne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Občine Benedikt lah-
ko pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, 
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za 
dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponu-
dnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki 
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in 
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med preje-
timi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko 
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) 
in vse stroške v zvezi s prodajo ter stroške, povezane 
s prenosom lastninske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun 
Občine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki 
Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena 
v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli 
ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne skle-
ne prodajne pogodbe v določenem roku, zapade varšči-
na v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pi-

snih ponudb bo v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbira-
nje ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji krite-
rij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremič-
nine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške 
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki se lahko 
seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma do-
bijo vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom ne-
premičnine v času javnega zbiranja ponudb na Občini 
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziroma na 
tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine Benedikt, 
na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 13. ure, v sredo od 8. do 15.30 in v petek od 
8. do 11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru.

Občina Benedikt

Št. 47802-5/2013-3 Ob-2043/13

Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, 
razpisuje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 
ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/2013), Letnega programa prodaje občinske-
ga finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013, 
ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne 6. 3. 
2013, in Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt 
z dne 7. 3. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 458/4,  

k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje
Nepremičnina parc. št. 458/4 (ID 2372101), v izmeri 

6831 m2, šifra k.o. 520-Benedikt.
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Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o za-

zidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt 
II (Uradni list RS, št. 29/01).

Izhodiščna cena nepremičnine je 20,00 €/m2. 
V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup zemljišč in vzorec prodajne po-

godbe sta objavljena na spletni strani Občine Benedikt: 
http://www.benedikt.si/, rubrika Razpisi, v pisni obliki 
pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel. 02/703-60-38 
oziroma v tajništvu Občine Benedikt, tel. 02/703-60-80.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premo-
ženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki odda-
jo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti 
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje 
ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo priporo-
čeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen na-
slov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – prodaja zemljišč 
458/4-Benedikt«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponu-
dnika. Ponudbe morajo na naslov prispeti v 45 dneh od 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponu-
dnik plačal varščino v višini 10 % izhodiščne prodajne 
cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine 
Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slove-
nije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za prodajo 
zemljišč 458/4-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu, fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista 
in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti nave-
dena davčna številka, številka transakcijskega računa, 
telefonska številka, nepremičnina in ponujena cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravil-
ne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Občine Benedikt lah-
ko pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, 
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za 
dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponu-
dnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki 
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in 
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med preje-
timi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko 
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) 
in vse stroške v zvezi s prodajo ter stroške, povezane 
s prenosom lastninske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun 
Občine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki 

Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena 
v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli 
ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne skle-
ne prodajne pogodbe v določenem roku, zapade varšči-
na v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pi-

snih ponudb bo v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbira-
nje ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji krite-
rij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremič-
nine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške 
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki se lahko 
seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma do-
bijo vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom ne-
premičnine v času javnega zbiranja ponudb na Občini 
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziroma na 
tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine Benedikt, 
na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 13. ure, v sredo od 8. do 15.30 in v petek od 8. 
do 11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru.

Občina Benedikt

Št. 47802-3/2013-3 Ob-2044/13

Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, 
razpisuje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 
ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu 
Občine Benedikt za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/2013), Letnega programa prodaje občinske-
ga finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013, 
ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne 6. 3. 
2013, in Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt 
z dne 7. 3. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih  

nezazidanih stavbnih zemljišč  
za individualno stanovanjsko gradnjo,  

parc. št. 495/13 in 495/42, obe k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje
a. nepremičnina parc. št. 495/13 (ID 4601418), v iz-

meri 890 m2, šifra k.o. 520-Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena, 

namenjena za stanovanjsko gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o za-

zidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Be-
nedikt II (Uradni list RS, št. 16/89).

Izhodiščna cena nepremičnine je 30,00 €/m2. 
V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
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b. nepremičnina parc. št. 495/42 (ID 876870) v iz-
meri 608 m2, šifra k. o. 520-Benedikt.

Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena, 
namenjena za stanovanjsko gradnjo.

Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o za-
zidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Be-
nedikt II (Uradni list RS, št. 16/89).

Izhodiščna cena nepremičnine je 20,00 €/m2. 
V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč je objavljena na 

spletni strani Občine Benedikt: http://www.benedikt.si/, 
rubrika Razpisi, v pisni obliki pa pri javni uslužbenki Darji 
Zemljina, tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine 
Benedikt, tel. 02/703-60-80.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premo-
ženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni od objave 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki odda-
jo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti 
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje 
ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo pripo-
ročeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen 
naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – prodaja stavb-
nih zemljišč 495/13, 495/42-Benedikt«. Na hrbtni strani 
mora biti naslov ponudnika. Ponudbe morajo na naslov 
prispeti v 45 dneh od objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponu-
dnik plačal varščino v višini 10 % izhodiščne prodajne 
cene – vrednosti zemljišča, na transakcijski račun Ob-
čine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za 
prodajo stavbnih zemljišč 495/13 in 495/42-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o drža-
vljanstvu, fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, 
in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti nave-
dena davčna številka, številka transakcijskega računa, 
telefonska številka, nepremičnina in ponujena cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravil-
ne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Občine Benedikt lah-
ko pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, 
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za 
dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponu-
dnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki 
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in 
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med preje-
timi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko 
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) 
in vse stroške v zvezi s prodajo ter stroške, povezane 
s prenosom lastninske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun 
Občine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki 
Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena 
v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli 
ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne skle-
ne prodajne pogodbe v določenem roku, zapade varšči-
na v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pi-

snih ponudb bo v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbira-
nje ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji krite-
rij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremič-
nine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške 
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki se lahko 
seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma vsa 
pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine 
v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini 
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziroma na 
tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine Benedikt, 
na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 13. ure, v sredo od 8. do 15.30 in v petek od 
8. do 11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru.

Občina Benedikt

Št. 3502-129/2013 Ob-2075/13

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju 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, 42/12) in sklepa Mestnega 
sveta Mestne občine Celje z dne 29. 1. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Celje

1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označena 

s parc. št. 288 – stanovanjska stavba, v izmeri 116 m2, 
dvorišče, v izmeri 103 m2, vrt, v izmeri 103 m2, parc. 
št. 287 – vrt, v izmeri 317 m2, parc. št. 289 – neplodno, 
v izmeri 58 m2.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-
kom o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Obr-
tna cona ob Voglajni (proj. RC Celje TOZD Planiranje, 
št. 1/83, Uradni list SRS, št. 23/84, in Uradni list RS, 
št. 14/99) predstavljata predmetni parceli stavbno zemlji-
šče, namenjeno gradnji poslovnega objekta z zunanjo 
ureditvijo, do etažnosti P+1.
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Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala 
služnost komunalnih vodov.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 60,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 697 m2 41.820,00 EUR. 
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

b) Lokacija v k.o. Zagrad
Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno 

s parc. št. 921/26 – dvorišče, v izmeri 210 m2 in gospo-
darsko poslopje, v izmeri 25 m2.

Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlokom 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje kamnoloma 
in strelišča Pečovnik (Uradni list RS, št. 1/91) je pred-
metna parcela opredeljena delno kot stavbišče, kjer je 
možna gradnja objektov.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 30,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 235 m2 7.050,00 EUR. 
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni 

s parc. št. 465/39 – travnik, v izmeri 414 m2, parc. 
št. 468/5 – njiva, v izmeri 25 m2.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Zazidal-
nim načrtom rekreacijskega centra na Golovcu (Uradni 
list RS, št. 58/01 in 103/11) sta predmetni parceli stavbni 
zemljišči in predstavljata zunanje funkcionalne površine 
bližnjega objekta, na katerih je mogoče izvesti prizida-
vo objekta in postaviti enostavne oziroma nezahtevne 
objekte.

Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala 
služnost komunalnih vodov.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 58,50 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 439 m2 25.681,50 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20 %.

d) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označe-

na s parc. št. 572/9 – travnik, v izmeri 560 m2, parc. 
št. 572/8 – njiva, v izmeri 152 m2, parc. št. 572/7 – nji-
va, v izmeri 255 m2, parc. št. 572/10 – travnik, v izmeri 
36 m2.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-
kom o zazidalnem načrtu Sončni park (Uradni list RS, 
št. 49/04) so parcele opredeljena kot stavbna zemljišča, 
na katerih je mogoča gradnja stanovanjskega objekta.

Izhodiščna cena zemljišča zna-
ša 85,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 
1003 m2 85.255,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po pred-
pisani stopnji 20 %.

3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % iz-

hodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine 
Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC prora-
čun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na 
št. 28 75108-7221002-70032213, koda namena: OTHR, 
z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-zemljišča«.

4. Pogoji prodaje
a) Zemljišča se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku 

odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje 
velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo ob-
računal glede na predložen projekt investitorja v uprav-
nem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je 
dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z ve-
ljavnim zazidalnim načrtom.

d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Pri-

loga št. 1),
b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-

ne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki 
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),

c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 
ponudbe za prodajo zemljišča« (Priloga št. 3),

d) priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-

mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega 
registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri 
čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme 
biti starejši od 30 dni),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plača-
nih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.

6. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati 

v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec iz-
stavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega 
posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo 
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti ku-
verti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb 
za prodajo zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo 
ponudbe je 15. 4. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se 
bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in 
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne po-
nudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne po-
nudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih 
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki 
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo do-
polni do odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišč z naju-
godnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 7. 2013 in do 
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug 
način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni 
sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg 
celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 15. 4. 2013, 
ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za 
pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obrav-
navala Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobiva-



Stran 1114 / Št. 27 / 29. 3. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega 
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).

g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno po-
godbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru 
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži 
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so 
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni 
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo ceno.

8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo zemljišč 

lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini 
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg 
celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksandra 
Rezar) in tel 03/426-56-04 (Renata Poteko).

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) 
je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, 
www.celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 50/2013 Ob-2078/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje –  

v območju Občinskega podrobnega  
prostorskega načrta Za samostanom-1

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno 
zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji v neposre-
dni bližini naselja Nazarje, ki je urejeno z OPPN Za 
samostanom-1. V ceno je všteta nova komunalna opre-
ma. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja 
zemljišča:

2.1. Zemljišče, parc. št. 958/5, travnik, v izmeri 
852 m2, k.o. Prihova.

Izhodiščna cena 32.009,64 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče, parc. št. 958/8, travnik, v izmeri 

856 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 32.159,92 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišče, parc. št. 958/6, travnik, v izmeri 

629 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 23.631,53 EUR.
2.4. Zemljišče, parc. št. 958/7, travnik, v izmeri 

645 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 24.232,65 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno 

– kupljeno«;

3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-
zarje;

3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest, s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221002-06;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 4.5;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 6. 5. 2013. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnin« na naslov: Občina Nazarje, Savinj-
ska cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

7. 5. 2013, ob 13.30, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnik, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 29. 3. 2013 / Stran 1115 

Št. 50/2013 Ob-2079/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje  

v območju Občinskega podrobnega  
prostorskega načrta IOC Prihova

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno 
zemljišče, namenjeno industrijsko-obrtni gradnji. Ze-
mljišče leži ob regionalni cesti Mozirje – Radmirje. 
V IOC Prihova je že zgrajenih nekaj poslovnih objek-
tov. Zemljišča so komunalno opremljena (cesta, vo-
dovod, toplovod, kanalizacija – do parcele, elektro in 
TK omrežje). Vsa nova komunalna oprema je všteta 
v ceno zemljišča. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo 
se naslednja zemljišča:

2.1. Zemljišče P3-A (parc. št. 64/12, njiva, v izmeri 
715 m2 in parc. št. 47/99, pašnik, v izmeri 1635 m2, obe 
k.o. Prihova) skupaj 2.350 m2.

Izhodiščna cena 124.009,50 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče P4-B (parc. št.64/15, travnik, v izmeri 

292 m2, parc. št. 47/93, pašnik, v izmeri 1075 m2, parc. 
št. 46/2, njiva, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92, pašnik, 
v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, neplodno, v izmeri 
203 m2, parc. št. 47/117, pašnik, v izmeri 443 m2, vse 
k.o. Prihova) skupaj 2.715 m2.

Izhodiščna cena 143.270,55 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišče P5-A (parc. št. 64/17, travnik, v iz-

meri 1258 m2, parc. št. 47/97, pašnik, v izmeri 882 m2 in 
parc. št. 46/5, njiva, v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova) 
skupaj 2.395 m2.

Izhodiščna cena 126.384,15 EUR.
2.4. Zemljišče P5-B (parc. št. 46/4, njiva, v izmeri 

506 m2, parc. št. 1200/66,neplodno, v izmeri 197 m2, 
parc. št. 47/96, pašnik, v izmeri 1420 m2, vse k.o. Priho-
va) skupaj 2.123 m2

Izhodiščna cena 112.030,71 EUR.
2.5. Zemljišče P6 (parc. št. 47/104, gozd, v izmeri 

1006 m2 in parc. št. 47/122,gozd, v izmeri 474 m2 in 
neplodno, v izmeri 2189 m2, obe k.o. Prihova) skupaj 
3.669 m2

Izhodiščna cena 193.613,13 EUR.
2.6. Zemljišče P7-A (parc. št. 47/105, gozd, v izmeri 

800 m2 in parc. št. 47/124, gozd, v izmeri 1105 m2, obe 
k.o. Prihova) skupaj 1.905 m2.

Izhodiščna cena 100.526,85 EUR.
2.7. Zemljišče P7-B (parc. št. 47/106, gozd, v izmeri 

1008 m2 in parc. št. 47/125, gozd, v izmeri 825 m2, obe 
k.o. Prihova) skupaj 1.833 m2.

Izhodiščna cena 96.727,41 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno 

– kupljeno«;

3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-
zarje;

3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221003-05;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 4.5.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 6. 5. 2013. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – Ponudba 
IOC Prihova« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska 
cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

7. 5. 2013, ob 14. uri, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje
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Št. 50/2013 Ob-2080/13

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 pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 
2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje  

v območju Občinskega podrobnega  
prostorskega načrta BIČ- Šmartno ob Dreti
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno 
zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji v naselju 
Šmartno ob Dreti. V ceno je všteta nova komunalna 
oprema. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se na-
slednja zemljišča:

2.1. Zemljišče 1 – (parc. št. 566/5, travnik, v izmeri 
769 m2 in parc. št. 566/18, travnik, v izmeri 176 m2, obe 
k.o. Šmartno ob Dreti) skupaj 945 m2.

Izhodiščna cena 28.274,40 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče 2 (parc. št. 566/17, travnik, v izmeri 

79 m2 in parc. št. 566/6, travnik, v izmeri 630 m2, obe k.o. 
Šmartno ob Dreti) skupaj 709 m2.

Izhodiščna cena 21.213,28 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 20 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišče 4 – parc. št. 566/9, travnik, v izmeri 

639 m2 in parc. št. 566/10, travnik, v izmeri 216 m2, obe 
k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 855 m2.

Izhodiščna cena 25.581,60 EUR.
2.4. Zemljišče 5 – parc. št. 566/11, travnik, v izmeri 

895 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 26.778,40 EUR.
2.5. Zemljišče 6 – parc. št. 566/15, travnik, v izmeri 

728 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 21.781,76 EUR.
2.6. Zemljišče 7 – parc. št. 566/16, njiva, v izmeri 

334 m2 in travnik, v izmeri 375 m2, k.o. Šmartno ob Dreti; 
skupaj 709 m2.

Izhodiščna cena 21.213,28 EUR.
2.7. Zemljišče 8 – parc. št. 566/20, njiva, v izmeri 

761 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 22.769,12 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno 

– kupljeno«;
3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-

zarje;
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest, s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221001-08;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 4.5;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 6. 5. 2013. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnin« na naslov: Občina Nazarje, Savinj-
ska cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

7. 5. 2013, ob 14.30, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnik, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje

Št. 900-11/2013-70 Ob-2083/13

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 lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. šte-
vilka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se naha-
jajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub ljani, 
soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz 
Jakopičeva ulica):

– Parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2, ki se na-
haja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2, ki se na-

haja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 5, v izmeri 13,79 m2, ki se na-

haja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-5, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2, ki se na-

haja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2, ki se na-

haja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 13, v izmeri 13,57 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 14, v izmeri 13,78 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 15, v izmeri 13,55 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 16, v izmeri 13,55 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-

ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 54, v izmeri 13,79 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, k.o.
-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je ureje-
no v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 120, v izmeri 13,51 m2, ki se 

nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljub-
ljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, 
k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno stanje je 
urejeno v korist prodajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 64, v izmeri 13,66 m2, ki se 

nahaja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na 
naslovu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane z ID 
oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljan-
sko predmestje.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
– Parkirno mesto št. 63, v izmeri 14,53 m2, ki se na-

haja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslo-
vu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane z id. oznako 
nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko pred-
mestje. Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist pro-
dajalca.

Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR.
Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt raz-

polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013. Parkirna mesta so prazna in 
prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uvelja-
vitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina 
Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino;

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojni zemljiški knjigi;

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemlji-
ški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, št. 01261-0100000114, sklic 
na št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire naju-
godnejšega ponudnika.
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4.2 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) in navedbo nepre-
mičnine, na katero se ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do vključno 15. 4. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Po-
nudba za nakup nepremičnine na naslovu _______, 
št. ____ (obvezno napisati št. parkirnega mesta)«, na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Me-
stne občine Ljub ljana, 1000 Ljub ljana, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega doku-

menta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posame-

zniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 7. 

2013.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne-

ga zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predme-
tnih nepremičninah in informacije za ogled nepremič-
nin, dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-34, kontaktna oseba Marina Anžur.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

18. 4. 2013, s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne 
občine Ljub ljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in 
sicer po vrstnem redu: Grablovičeva ulica 50–64, Po-
všetova 37, s pričetkom ob 11.30.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana, http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_na-
tecaji/default.html.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 35100-1/13 Ob-2084/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
po sklepu št. 56, 9. seje Nadzornega sveta Stanovanj-

skega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v 
nadaljevanju: Nadzorni svet SSRS) ki je potekala dne 
25. 3. 2013, na podlagi 13. člena Zakona o urejanju pro-
stora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popr. 
58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 
79/10 ODL. US, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – pop.), 
148. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, 
št. 63/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: 
P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 90/09 Odl. US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18 in 
62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl. US: U-I-255/09-14, 87/11 
in 40/12 – ZUJF), 14. in 32. člena Splošnih pogojev po-
slovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00, 28/01 in 6/11), 
za zagotavljanje izvrševanja nalog skladno s prvo alinejo 
drugega odstavka 154. člena SZ-1 objavlja

program
za dodelitev posojil za zagotavljanje  

neprofitnih najemnih stanovanj
I. Skupna določila
1. Način sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

(v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa za 
dodelitev posojil za zagotavljanje neprofitnih najemnih 
stanovanj1 za obdobje 2013 do 2016 (v nadaljevanju: 
program) sofinancira zagotavljanje neprofitnih najemnih 
stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in pod-
pira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti 
na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZU-
reP-1 in prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1 
tako, da daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila 
lokalnim skupnostim, javnim nepremičninskim skladom 
in neprofitnim stanovanjskim organizacijam ter družbam 
za pridobivanje oziroma zagotavljanje neprofitnih naje-
mnih stanovanj, katerih so-ustanovitelj je, po določbah 
96. in 97. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu 
(v nadaljevanju: ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) lokalna 
skupnost (statusno partnerstvo).

SSRS izrecno opozarja, da vsak upravičeni prosi-
lec sam odgovarja za pravilnost vseh postopkov raz-
polaganja in morebitnega javnega naročanja ter z njimi 
povezanih postopkov, pri čemer se šteje, da je s tem 
programom še dodatno in izrecno opozorjen na spošto-
vanje vsakokratne zakonodaje s področja javnih financ 
ter zakonodaje s področja integritete in preprečevanja 
korupcije.

Za dodelitev posojil za zagotavljanje bivalnih enot 
se smiselno uporabljajo vsa določila tega programa, ki 
veljajo za neprofitna najemna stanovanja, zato se sklop 
besed »bivalna enota« v nadaljevanju programa pose-
bej ne navaja.

2. Upravičeni prosilci so:
1. lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skla-

di, ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih 
stanovanj,

2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih 

stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, in
4. družbe po 96. in 97. členu ZJZP.

Subjekti (v nadaljevanju: upravičeni prosilci oziroma 
prosilci) iz prejšnjih točk so lahko udeleženi v enem ali 
več sofinanciranih projektov s strani SSRS, pri čemer se 
sofinanciranje ne sešteva.

1 Neprofitna najemna stanovanja so stanovanja, kot jih 
določa SZ-1 in Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 
in 81/11).
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Dopustno je tudi, da se z enim ali enotnim pro-
jektom na program prijavita skupaj dve ali več lokalnih 
skupnosti oziroma dva ali več javnih nepremičninskih 
skladov, ali skupaj lokalna/i skupnost/i in javni sklad/i. 
V tem primeru morata oba ali več prosilcev izpolnjevati 
pogoje tega programa.

Vsi prosilci morajo vlogi obvezno priložiti ustrezen 
in ažuren sklep (datum usklajen z vlogo) pristojnega 
organa lokalne skupnosti, ki izkazuje realno potrebo 
po pridobitvi neprofitnih najemnih stanovanjih v lokalni 
skupnosti. Vloga, ki ne vsebuje ustreznega in ažurne-
ga sklepa, ni popolna vloga in ni zmožna obravnave 
s strani SSRS.

V vlogi navedeno število potrebnih neprofitnih na-
jemnih stanovanj mora temeljiti na sklepu iz predho-
dnega odstavka, kateremu lahko priloži prosilec javni 
razpis za oddajo neprofitnih najemnih stanovanj izve-
den na podlagi veljavne zakonodaje (SZ-1, Pravilnik 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11)) in/ali 
morebitno izvedeno anketo o potrebah po neprofitnih 
najemnih stanovanjih, ki izkazuje potrebe po neprofi-
tnih najemnih stanovanjih.

SSRS bo preučitev posredovanih podatkov s stra-
ni prosilcev o potrebah po neprofitnih najemnih stano-
vanjih opravil skladno z načelom proste presoje do-
kazov, pri čemer bo smiselno upošteval tudi podatke 
o potrebah po neprofitnih najemnih stanovanjih, ki jih 
je sam zbiral na podlagi prostovoljne ankete izvedene 
med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in lokalnimi 
nepremičninskimi skladi ter podatke morebitnih drugih 
evidenc s tega področja. Pri oceni realnosti potreb po 
sredstvih bo SSRS kot korektiv upošteval tudi javno 
objavljen in veljaven indeks razvitosti lokalne skupno-
sti, kjer je nameravana gradnja neprofitnih najemnih 
stanovanj.2

3. Višina sredstev za izvajanje programa in trajanje 
programa

Za uresničevanje programa bo SSRS namenil de-
set milijonov evrov iz lastnih finančnih virov. Nadzorni 
svet SSRS lahko, glede na izkazan interes prosilcev ter 
razpoložljiva sredstva SSRS in morebitna proračunska 
sredstva države, s sklepom poveča ali zmanjša finančna 
sredstva za izvajanje tega programa.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Direktorja 
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma naj-
kasneje do 31. 12. 2016. Poraba sredstev programa in 
izvajanje določil programa je zaradi narave in trajanja 
projektov predvidena sukcesivno v letih 2013, 2014, 
2015 in 2016 oziroma do zaključka prijavljenega inve-
sticijskega projekta.

4. Posebna omejitev sofinanciranja projektov po 
programu

Nepremičnina (zemljišče ali objekt), na kateri bo 
prosilec zagotavljal nova neprofitna najemna stanova-
nja, ob podaji vloge in v času obravnave vloge oziroma 
ves čas, od izvedbe projekta do pridobitve pravnomoč-
nega uporabnega dovoljenja, ne sme biti obremenjena 
(npr. hipoteka, zemljiški dolg) za potrebe prijavljenega 
projekta ali iz drugih razlogov in za druge projekte.

Izjema od določb prejšnjega odstavka so:
– obremenitve, ki nastanejo v korist SSRS po nje-

govem vstopu v projekt na podlagi tega programa,

2 Indeks razvitosti občin se določa na podlagi Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
Odl.US: U-I-24/07-66, 57/08, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni 
list RS, št. 102/12).

– obremenitve, ki ne obremenjujejo poteka projek-
ta (npr. obremenitve iz naslova služnosti v javno korist 
ali v javnem interesu, javnih stavbnih pravic).

O tem ali je določena obremenitev za SSRS spre-
jemljiva in dopustna v postopku obravnave popolne 
vloge presoja in odloča SSRS po prejemu vseh rele-
vantnih listin s strani prosilcev.

II. Dodelitev posojila
II.I. Namen posojila in zahtevana dokumentacija
1. Namen posojila
Možnost pridobitve posojila SSRS po določilih II. 

poglavja tega programa se šteje kot razpis posojil 
skladno s 14. členom Splošnih pogojev poslovanja 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada in je namenjen pridobitvi neprofitnih najemnih 
stanovanj in bivalnih enot z gradnjo novega objekta 
in rekonstrukcijo ter nakupom že zgrajenih novih sta-
novanj s pridobljenim pravnomočnim uporabnim do-
voljenjem od (vključno) 1. 1. 2007 dalje, s katero se 
pridobijo gradbeno gledano nova najemna stanovanja 
ali bivalne enote, vse v letih trajanja tega programa 
oziroma do zaključka projekta.

2. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo ob vlogi na izpolnjenem predpi-

sanem obrazcu SSRS predložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo 
oziroma rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanjske 
stavbe (in vse morebitne spremembe ter dopolnitve), 
skladno z vsakokratno zakonodajo, ki ureja graditev 
objektov s potrdilom o datumu pravnomočnosti na do-
kumentih ali samostojnih listinah po določbah zakono-
daje o splošnem upravnem postopku;

– v primeru, da gradnja oziroma rekonstrukcija 
ob predložitvi vloge že poteka, mora prosilec predložiti 
sklenjeno gradbeno pogodbo in tudi poročilo izvajalca 
s presekom stanja (terminski, vsebinski in finančni 
presek) izvedenih del na projektu, potrjenega s strani 
odgovornega nadzora po vsakokratnem zakonu o gra-
ditvi objektov in podzakonskih predpisih;

– v primeru nakupa predložiti pravnomočno grad-
beno in uporabno dovoljenje (in vse morebitne spre-
membe ter dopolnitve), s potrdilom o datumu pravno-
močnosti na dokumentih ali samostojnih listinah po 
določbah zakonodaje o splošnem upravnem postopku;

– v primeru nakupa predložiti veljavno sklenje-
no prodajno predpogodbo oziroma pogodbo za na-
kup stanovanj z zakonsko predpisanimi pripadajočimi 
parkirnimi mesti in z vzpostavljenimi vsemi potrebnimi 
služnostmi za funkcioniranje objekta;

– v skladu z določbami ZFO-1 in Pravilnikom o po-
stopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 
in 49/10), izdano predhodno soglasje ministrstva pri-
stojnega za finance, kadar je prosilec lokalna skupnost 
oziroma k poroštvu, če je lokalna skupnost porok pro-
silcu, ki nastopa kot upravičeni prosilec; v danih prime-
rih se ta program šteje za povabilo k dajanju ponudb 
za zadolžitev;

– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano ustrezno 
projektno dokumentacijo (skladno s Pravilnikom o pro-
jektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/08) in v skla-
du s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za 
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list 
RS, št. 1/11) oziroma v primeru bivalnih enot s Pravil-
nikom o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo 
izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu re-
ševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb 
(Uradni list RS, št. 123/04) ter pisno izjavo odgovorne-
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ga vodje projekta, ki je vezana na posredovano projek-
tno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev navedenih 
pravilnikov;

– terminski plan realizacije investicije, potrjen 
s strani odgovorne osebe prosilca;

– opredelitev strukture cene investicije, potrjene 
s strani odgovorne osebe prosilca. V primeru nakupa 
se struktura cene izkaže s cenitvenim poročilom, ki na 
dan sklenitve posojilne pogodbe ne sme biti starejše 
od devet mesecev3 (za izdelavo cenitvenega poročila 
se smiselno uporabljajo določila tč. 5, poglavja II.II 
Posojilni pogoji);

– ustrezen in ažuren sklep s predpisanimi priloga-
mi (datum usklajen z vlogo) pristojnega organa lokalne 
skupnosti, ki izkazuje realno potrebo po pridobitvi ne-
profitnih najemnih stanovanjih v lokalnih skupnosti (tč. 
2, poglavja I. Skupna določila);

– izkazati presežek trajnih virov nad materialnimi 
in nematerialnimi naložbami, za pokritje lastne udelež-
be za izvedbo projekta, z investicijskim programom in 
bilančnimi podatki prijavljenega prosilca;

– predložiti S.BON-1/P, ki ob vložitvi vloge ne sme 
biti starejši od 30 delovnih dni ter izpis računovodskih 
izkazov za preteklo leto (vse izda AJPES na podlagi 
vloge);

– drugo ustrezno dokumentacijo na zahtevo 
SSRS, ki je potrebna v postopku strokovne presoje 
vloge.

Sofinancirani objekt mora izpolnjevati pogoje dolo-
čil vsakokratne zakonodaje o graditvi objektov in vsa-
kokratne energetske zakonodaje, ki določajo tehnične 
zahteve, in ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo 
energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogre-
vanja, hlajenja, prezračevanja, tople vode in razsvetlja-
ve v stavbah in zagotavljanja lastnih obnovljivih virov 
energije za delovanje sistemov v stavbah.

Prosilec mora vlogi priložiti tudi naslednje izjave:
a. izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe pro-

silca, da imajo vsi udeleženci v projektu (prosilci, kot 
tudi druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri re-
alizaciji investicije, kot npr.: izvajalci, podizvajalci itd.) 
poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS,

b. izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe pro-
silca in izjave vseh izvajalcev ter podizvajalcev (smi-
selno po določbah zakonodaje o javnem naročanju4 
in 631. člena Obligacijskega zakonika), da so bile do 
dne vložitve vloge poplačane vse zapadle obveznosti 
izhajajoč iz prijavljenega projekta (vključno s prispev-
ki za socialno varnost in s plačili davkov v Republiki 
Sloveniji),

c. izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe prosil-
ca, da na dan podaje prijave nima blokiranih transak-
cijskih računov,

d. izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe prosil-
ca, da na dan vložitve vloge ni insolventen,

3 Cenitev mora biti pridobljena na način in v skladu z 
določbami vsakokratne zakonodaje o razpolaganju s stvar-
nim premoženjem javnih subjektov (v času sprejema tega 
razpisa sta veljavna Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/  Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) ter Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13). SSRS se lahko odloči za revizijo 
cenitve.

4 V času sprejetja je veljaven Zakon o javnem naroča-
nju (ZJN-2 ,Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 
in 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26).

e. izjavo, da bo prosilec oziroma da bodo prosilci 
pridobljena stanovanja oddali v najem upravičencem 
po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem,

f. izjavo odgovornega vodje projekta, da površina 
stanovanj ustreza površinskim standardom po Pravilni-
ku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Na poziv SSRS mora prosilec v roku 8 dni podati 
obnovitev izjave iz točk a) do d) tudi kadarkoli v času 
trajanja postopka za dodelitev posojila oziroma lahko 
prosilec sam obvesti SSRS o novonastali situaciji, ki se 
nanaša na vsebinsko tematiko navedenih točk.

II. II. Posojilni pogoji
1. Sredstva posojila lahko pridobi upravičeni prosi-

lec (po točki 2, poglavja I. Skupna določila), če na pred-
pisanem obrazcu SSRS in z zahtevanimi obveznimi 
prilogami po programu, v skladu z razpisnimi pogoji, 
odda v določenem časovnem obdobju predpisanim 
s poglavjem III. tega programa (Postopek za oddajo in 
obravnavo vlog), popolno vlogo, kar ugotavlja SSRS 
v postopku obravnave vsake posamezne vloge.

2. Višina posojila, ki ga lahko pridobi prosilec, je 
odvisna od obračunske vrednosti GOI del prijavljene 
investicije in je vezana na s strani SSRS določeno 
primerno vrednost GOI del po tem programu (Pregle-
dnica 1) ter se določi po preučitvi vloge z obveznimi pri-
logami (tudi ustrezno dokumentacijo na zahtevo SSRS, 
ki je potrebna v postopku strokovne presoje vloge).

Višina posojila lahko znaša do največ 50  % od 
obračunske vrednosti GOI del (Preglednica 1).

Po preučitvi popolne vloge SSRS odloči, katera 
vrednost se upošteva za obračunsko vrednost GOI del, 
pri čemer so vrednosti omejene navzgor in se lahko 
upošteva največ primerna vrednost GOI del iz Pre-
glednice 1, ki je pomnožena s stanovanjsko površino, 
izračunano po spodaj navedeni definiciji in številom 
zakonsko določenih parkirnih mest.

V primeru nakupa se za obračunsko vrednost GOI 
del upošteva vrednost GOI del predmeta nakupa, kar 
se izkaže s cenitvenim poročilom (točka 2, poglavje II.I. 
Namen posojila in zahtevana dokumentacija).

Preglednica 1: Primerne vrednosti GOI del dolo-
čene s strani SSRS

Primerna vrednost GOI 
del brez DDV
(GOI objekt** in GOI 
parkirno mesto***)

Vrednost je enotna 
za celotno področje 
Republike Slovenije

Novogradnja/objekt ** do največ 880 EUR/m2 
stanovanjske površine*

Rekonstrukcija/objekt** do največ 790 EUR/m2 
stanovanjske površine*

parkirno mesto (PM)*** do največ 5.000 EUR/PM

* Za izračun stanovanjske površine po tem pro-
gramu se uporablja standard SIST ISO 9836 kazalnik 
5.1.7.. Za stanovanjsko površino se šteje uporabna po-
pravljena neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna 
tako, da se površine prostorov za pripravo in uživanje 
hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo z re-
dukcijskim faktorjem 1,0. V primeru mansard se površi-
na teh prostorov do višine prostora 1.6 m ne upošteva 
oziroma pomnoži s faktorjem redukcije 0.
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Za pomožne prostore, ki so sestavni del posame-
zne stanovanjske enote, se površine pomnožijo z nasle-
dnjimi faktorji redukcije (f):

– f = 0,75 za ložo in za shrambo izven stanovanja,
– f = 0,50 za pokriti balkon ali teraso ter drvarnico  

v zidanem objektu,
– f = 0,25 za odkriti balkon ali teraso,
– f = 0,10 za atrij (opomba: atriji so nezaželeni,  

v primeru, da so izvedeni, pa se 
ovrednotijo s faktorjem 0,1).

** GOI objekt – obsega: pripravljalna, rušitvena, 
gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na 
gradbišču z zunanjo ureditvijo objekta, vključno z zuna-
njim parkiriščem in potrebnimi komunalnimi priključki na 
lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo.

*** Za parkirno mesto se šteje parkirno mesto zno-
traj objekta (garaža, kletna etaža objekta, za to name-
njeni posebni objekti), v skladu z 9. členom Pravilnika 
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanj-
skih stavb in stanovanj.

Velikost parkirnega mesta namenjenega invali-
dom je večja in v skladu s standardom SIST ISO/TR 
9527:1999.

Za parkirno mesto ne šteje parkirna naprava, ki 
omogoča sočasno parkiranje dveh vozil na enem par-
kirnem mestu.

Zunanja parkirna mesta so upoštevana v okviru 
obračunske vrednosti GOI objekt**.

Primerna vrednost GOI del iz Preglednice 1, se lah-
ko na prošnjo prosilca poveča skupaj do največ 10  % 
v primerih:

– listinsko izkazanega doseganja razreda energet-
ske učinkovitosti B1, A2 ali A1, skladno s 6. členom 
Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 
izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09 in 93/12), kar 
prosilec izkaže z veljavno energetsko izkaznico in

– listinsko izkazane trajnostne gradnje (kot npr.: 
ekološko sprejemljiva, lesena gradnja, z večjo rabo do-
stopnih obnovljivih virov energije itd.), kar prosilec iz-
kaže z analizo spremljanja in vrednotenja življenjskega 
stroškovnega ciklusa (LCC/LCCA analize).

V primeru rekonstrukcije stavb ali njihovih delov, 
proglašenih za kulturni spomenik skladno z Zakonom 
o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl. US: U-I-297/08-19 
in 90/12) je primerna vrednost za GOI dela, praviloma 
lahko enaka primerni vrednosti za GOI novogradnja.

3. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna 
v višini dvanajst mesečnega EURIBOR + 1,5 % in se 
obračunava na stanje glavnice.

Obrestna mera se spreminja enkrat letno, in sicer 
1.1. vsako leto na podatke o letnem EURIBOR, obja-
vljenem na prvi delovni dan v decembru preteklega 
leta.

Obrestna mera je spremenljiva glede na spremem-
be referenčne obrestne mere EURIBOR. V mesecu 
sprejema programa oziroma razpisa posojil, je obrestna 
mera 0,574 % + 1,5 %.

SSRS si pridržuje pravico do spremembe ali do-
polnitve pogojev pod to točko v primeru spremembe 
nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru spre-
memb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju 
SSRS.

4. Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 
do 25 let, od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta 
zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega po-

sojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa 
posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 
največ 25 let po podpisu posojilne pogodbe.

SSRS si pridržuje pravico do spremembe ali do-
polnitve pogojev pod to točko v primeru spremembe 
nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru spre-
memb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju 
SSRS.

5. Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko iz-
vedeno glede na upravičenega prosilca z naslednjimi 
vrstami finančnih zavarovanj (ki se lahko tudi medse-
bojno dopolnjujejo):

a) z bančno garancijo za celotni odobreni znesek,
b) z zavarovanjem celotnega posla pri zavaro-

valnici,
c) s poroštvom in menico lokalne skupnosti h ka-

terima izda soglasje Ministrstvo za finance, v primerih 
kadar so prosilci naslednji sub jekti: lokalne skupnosti, 
njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje 
neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninskim 
skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih 
stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1,

d) z menico (zavarovanje je dopustno le v primeru, 
če je posojilojemalec lokalna skupnost ali njihov pro-
računski sklad),

e) z zastavo ustrezne in še neobremenjene nepre-
mičnine v lasti posojilojemalca,

f) z zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilo-
jemalca (samo za prosilce pod točko 1. in 2., točke 2. 
Upravičeni prosilci, poglavja I. Skupna določila).

V primeru iz točk e) in f) mora biti neobremenjena 
nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot zapro-
šeno oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se lahko 
po diskreciji SSRS upošteva pogodbena vrednost, če 
je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v ob-
dobju manj kot enega leta (z ozirom na datum skle-
panja pogodbe), za ostale nepremičnine pa vrednost, 
ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan 
v imenik sodnih cenilcev pri ministrstvu pristojnem za 
pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ne-
premičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu 
za revizijo, skladno z določbami 17. člena ZSPDSLS 
in Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti. Cenitev ob podpisu poso-
jilne pogodbe s SSRS ne sme biti starejša od devetih 
mesecev. V zastavo je lahko dana tudi kreditirana 
nepremičnina.

Posojilodajalec SSRS ima v primeru dvoma v vre-
dnost nepremičnine, ponujene v zastavo, pravico sam 
določiti drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, 
vpisanega v imenik sodnih cenilcev pri ministrstvu pri-
stojnem za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pri Sloven-
skem inštitutu za revizijo. Stroške storitve za dodatno 
preverjanje ocenjevanja nepremičnine krije prosilec.

S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavaro-
vanja je mogoče na podlagi pisne prošnje posojiloje-
malca nadomestiti z eno od dopustnih oblik zavarovanj 
po tej točki. Ustreznost ponujene nadomestne oziroma 
spremenjene oblike zavarovanja se presoja po ena-
kih merilih, kot so podana za presojo ustreznosti ob 
sklenitvi posojilne pogodbe, pri čemer se upošteva 
še neodplačani znesek posojila za določitev vrednosti 
novega zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom 
k posojilni pogodbi.

Možnost zavarovanja pod točko f) se lahko uporabi 
le kolikor so prosilci lokalne skupnosti ali njihovi prora-
čunski skladi in javni nepremičninski skladi, pri čemer 
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se upoštevajo tudi najemna stanovanja, ki so zasedena 
in zasedene najemne stanovanjske hiše kot ustrezna 
nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo.

Kot ustrezna nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) 
v primeru točke e) se smatra tista nepremičnina v lasti 
prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga in nima 
zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali omeji-
tev upravljanja in prenosa lastninske pravice, oziroma 
omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa. SSRS 
preuči vso razpoložljivo dokumentacijo za vsako v za-
varovanje predlagano nepremičnino in se odloči o nje-
ni primernosti. V primeru dvoma, lahko SSRS naroči 
mnenje pri cenilcu za gradbeništvo – splošno, vpisa-
nem v imenik sodnih cenilcev pri ministrstvu pristoj-
nem za pravosodje ali pri pooblaščenem ocenjevalcu 
vrednosti nepremičnin, vpisanem v register pri Sloven-
skem inštitutu za revizijo. Stroške storitve za dodatno 
preverjanje ocenjevanja nepremičnine krije prosilec. 
Na osnovi strokovnega mnenja si SSRS pridržuje pra-
vico, da zavrne v zavarovanje ponujeno neprimerno 
nepremičnino oziroma nepremičnine.

Za ustrezno se v nobenem primeru ne šteje ne-
premičnina, stvar ali pravica, ki ne more biti predmet 
izvršbe po zakonodaji o izvršbi in zavarovanju.

Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobre-
nega posojila na ustrezni nepremičnini vedno vpiše kot 
prvi zastavni upnik.

Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgraje-
na na nepremičnini obremenjeni s stavbno pravico 
ali zavarovanje s posameznimi deli v taki zgradbi, ni 
dopustno.

SSRS si pridržuje pravico do spremembe ali do-
polnitve pogojev pod to točko v primeru spremembe 
nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru spre-
memb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju 
SSRS.

6. Zavarovanje nepremičnin in vinkulacija
Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino 

(novogradnja, rekonstrukcija) po pridobitvi pravnomoč-
nega uporabnega dovoljenja oziroma v primeru naku-
pa pred dodelitvijo posojila s strani SSRS, zavarovati 
za tržno vrednost za vse običajne rizike (npr. požarne 
nevarnosti, poplavo, vdor meteorne vode s strehe, 
izliv vode, posledice potresa, posledice toče, posledi-
ce udara strele, vlome in tatvine). Zavarovalno polico 
mora vinkulirati v korist SSRS za obdobje do zaključka 
vračanja anuitet oziroma do spremembe zavarovanja 
po določilih programa.

Prosilec oziroma posojilojemalec se tudi obvezuje, 
da bo tako zavarovanje obnavljal vse do popolnega 
odplačila posojila, brez dodatnih pisnih opozoril SSRS. 
Kolikor SSRS ugotovi, da posojilojemalec ne obnavlja 
oziroma ne podaljšuje zavarovalne police, lahko SSRS 
deloma ali v celoti unovči zavarovanja, s katerimi raz-
polaga.

7. Stroške vseh zavarovanj, priprave in sklepanja 
posojilne pogodbe (notarske in druge stroške v zvezi 
s tem) ter vse stroške vložitve listin v zemljiško knjigo 
plača posojilojemalec. Na pogodbi mora biti overjen 
podpis zakonitega zastopnika posojilojemalca razvi-
dnega iz Poslovnega registra Republike Slovenije.

8. Za črpanje odobrenega posojila SSRS in pro-
silec skleneta ustrezno posojilno pogodbo. Posojilna 
pogodba mora biti sklenjena praviloma v stotih dneh od 
vročitve obvestila o sklepu Direktorja SSRS glede odo-
britve posojila. Rok se lahko iz utemeljenih razlogov in 
na pisno prošnjo prosilca podaljša, vendar ne več kot 
za šestdeset delovnih dni.

V roku tridesetih delovnih dni po vročitvi obvestila 
o sklepu Direktorja SSRS mora posojilojemalec skleniti 
v primeru gradnje ali rekonstrukcije ustrezno gradbeno 
pogodbo, v primeru nakupa in sklenjene prodajne pred-
pogodbe glavno prodajno pogodbo, oziroma v primeru 
nakupa brez veljavne prodajne predpogodbe skleniti 
prodajno pogodbo. Kopijo vsakokratne veljavne listine 
z vsemi prilogami mora prosilec predložiti najmanj de-
set dni pred iztekom roka za sklenitev posojilne pogod-
be SSRS, ki jo preuči, zahteva morebitne dopolnitve 
in spremembe listin (v primeru neskladja z veljavno 
zakonodajo in tem programom) ter listine navede v po-
sojilni pogodbi.

Če pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se 
šteje, da je prosilec od vloge odstopil in je SSRS prost 
vseh obveznosti iz naslova vloge in programa, saj se 
bo štelo, da je prosilec nepreklicno izjavil, da od vloge 
odstopa. Prosilec o zaključku obravnave njegove vloge 
v tem primeru dobi pisno obvestilo, na katerega ni mo-
žna pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ozi-
roma ugovor. Direktor SSRS lahko odobrena sredstva 
na osnovi predloga strokovnih služb SSRS obravnava 
kot nerazporejena in jih nato dodeli drugemu upravi-
čenemu prosilcu.

V posojilni pogodbi se uredijo medsebojna prav-
no-poslovna razmerja med SSRS in prosilcem (poso-
jilojemalcem), ki se nanašajo na dinamiko in pogoje 
črpanja odobrenega posojila, ki mora biti dokumenti-
rano in v odvisnosti od izvedbe kreditiranega projekta 
oziroma investicije ter vračanja posojila in ostala dolo-
čila, ki so potrebna za uspešno realizacijo projekta. Na 
posojilni pogodbi mora biti overjen podpis zakonitega 
zastopnika posojilojemalca.

Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Di-
namika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opre-
deljeni v posojilni pogodbi, v odvisnosti od predvidene 
dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih 
sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil 
v vlogi navedeni oziroma predvideni del svojih sred-
stev, kar dokaže z oceno in dokazili (potrjena situacija 
izvajalca, račun in pod.) o dosedanjih vlaganjih v izva-
janje investicije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno 
izjavo nadzornega organa o napredovanju del skladno 
s potrjenim terminskim planom. Praviloma je pogoj za 
črpanje zadnjega obroka posojila pridobitev pravno-
močnega uporabnega dovoljenja za predmet pogodbe 
in zavarovanje po točki 6, poglavja II.II. Posojilni pogoji. 
V primeru nakupa dokončanih stanovanj se črpanje 
posojila ustrezno definira v posojilni pogodbi, glede na 
način pridobitve in prevzemanja stanovanj.

V posojilni pogodbi se v primerih, ko je upraviče-
nec lokalna skupnost ali njen proračunski sklad usta-
novljen za pridobivanje neprofitnih najemnih stano-
vanj, določi obveznost sklenitve vsakoletnega dodatka, 
s katerim se obnavlja soglasje Ministrstva za finance 
k vsakoletnemu zadolževanju.

9. Omejitve razpolaganja z nepremičnino, za kate-
ro je bilo dano posojilo

Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS 
prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu in/ali 
parkirnih mest, ki so predmet sofinanciranja, vse do 
poplačila posojila. Posojilo se lahko delno ali v celo-
ti predčasno poplača.

Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo 
ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi stano-
vanj in/ali parkirnih mest, ki so bila predmet sofinanci-
ranja po temu programu.

Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglas-
ja SSRS, imata za posledico ničnost pogodbe, s kate-
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ro je bilo stanovanje in/ali parkirno mesto odtujeno ali 
obremenjeno.

Dovoljena prodaja mora potekati skladno z določ-
bami Pravilnika o dodeljevanje neprofitnih stanovanj 
v najem, z določbami na podlagi ZSPDSLS in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti.

Kolikor je prodaja stanovanj in/ali parkirnih mest 
dovoljena, posojilojemalec in SSRS skleneta dodatek 
k posojilni pogodbi, v katerem se ugotovi preostali zne-
sek posojila, ki ga posojilojemalec nakaže SSRS-ju. 
Znesek se odšteje od zneska odobrenega oziroma pre-
ostalega še neodplačanega zneska posojila. Na dodatku 
k posojilni pogodbi mora biti overjen podpis zakonitega 
zastopnika posojilojemalca.

III. Postopek za oddajo in obravnavo vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova 

tega programa, lahko oddajo vloge s priporočeno pošilj-
ko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana.

Vloga se lahko odda le na predpisanem obrazcu 
SSRS (prosilci ga dobijo na naslovu in na spletni stra-
ni SSRS) in z obveznimi prilogami, ki so obrazložene 
v določilih tega programa. Vsa dokazila, ki so priloga 
k podani vlogi, se morajo glasiti na prosilca in na prija-
vljeni projekt.

SSRS bo prejete vloge s prilogami uradno evidenti-
ral in obravnaval po njihovi datumski dospelosti.

SSRS bo sam na podlagi evidenc, v katere ima 
vpogled, preveril in pridobil ustrezna dokazila, in sicer: 
dokazilo o lastništvu nepremičnin/e (zemljiško knjižni iz-
pisek) z elektronskim vpogledom v zemljiško knjigo, 
podatke GURS z elektronskim vpogledom v prostorski 
portal PROSTOR ter podatke o prosilcu z vpogledom 
v javno dostopne registre in objave na portalu AJPES.

SSRS si pridržuje pravico, da preveri ustreznost, 
verodostojnost in veljavnost vseh predloženih dokumen-
tov in listin k vlogi, kar mu vsakokratni prosilec-prijavi-
telj s podpisom vloge izrecno dovoljuje in se zavezuje 
pri tem sodelovati na pisni poziv SSRS5. SSRS bo še 
posebej pozorno spremljal in preverjal podatke o mo-
rebitni insolventnosti prosilca in drugih oseb povezanih 
s projektom.

Kolikor SSRS v postopku obravnave posamezne 
vloge ugotovi pomanjkljivosti, neskladja, ali nejasnosti 
v smislu ali glede na določila tega programa, ali da 
vloga skladno z določili programa ni popolna oziroma 
je nejasna, ima pravico od prosilca zahtevati ustrezne 
dopolnitve, obrazložitve in pojasnila, kot je podrobne-
je razloženo v programu. SSRS praviloma določi tudi 
primeren rok, v katerem mora prosilec poskrbeti, da je 
vloga v skladu z določili programa popolna (vsebinsko, 
tehnično, pravno in finančno izpolnjevanje pogojev pro-
grama).

Časovni rok za dopolnitev vloge se določi glede na 
obseg in vsebino zahtevane dokumentacije in ne sme 
biti daljši od devet mesecev. SSRS lahko na pisno vlogo 
prosilca, iz utemeljenih razlogov časovni rok za dopol-
nitev vloge podaljša, in sicer največ enkrat za obdobje 
štirih mesecev.

SSRS si prav tako pridržuje pravico, da kolikor pro-
silec vloge v določenem roku ne dopolni, SSRS zaključi 
delo na prejeti in evidentirani vlogi in je s tem prost vseh 
obveznosti iz naslova navedene vloge in programa, saj 

5 Za pisni poziv šteje poziv SSRS poslan z navadno in/
ali elektronsko pošto ali s faksnim sporočilom.

se šteje, da je prosilec nepreklicno izjavil, da je od vlo-
ge odstopil. V opisanem primeru, prosilec o zaključku 
obravnave njegove vloge v teh primerih prejme s strani 
SSRS pisno obvestilo, na katero ni možna pritožba, 
zahteva za vračilo v prejšnje stanje oziroma ugovor6.

Popolne vloge bodo sprotno obravnavne po času 
dospetja oziroma do ugotovitve popolnosti.

O vlogah prosilcev, za katere bodo strokovne služ-
be SSRS po preučitvi dokumentacije ocenile, da so 
popolne in primerne po tem programu, bo odločal Di-
rektor SSRS. Izbrani prosilci bodo na osnovi sklepa Di-
rektorja SSRS, s strani SSRS prejeli obvestilo o vstopu 
SSRS za sofinanciranje (posojilo) projekta, v katerem 
se določi višina in delež sredstev sofinanciranja ter tudi 
drugi pogoji, ki so pomembni za izvajanje sofinanciranja 
projekta. Prosilci, ki ne bodo izbrani, bodo prejeli dopis 
z obvestilom o neodobritvi vloge6.

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa, 
lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje oseb-
no na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, 
javnem skladu v Ljub ljani, na Poljanski cesti 31, na 
tel. 01/471-05-00 ali po elektronski pošti na naslov: ssr-
sinfo@stanovanjskisklad-rs.si.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Direktorja 
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma naj-
kasneje do 31. 12. 2016.

Nadzorni svet SSRS lahko sprejme obvezno razla-
go posameznih določb programa ter spremeni oziroma 
dopolni njegova posamezna določila, ki jih objavi na 
enak način kot ta program in se obvezno uporabljajo od 
dne vsakokratnega sprejema.

V projektih sofinanciranja po tem programu, lahko 
odloči Direktor SSRS že po izdanem sklepu o odobritvi 
posojila, tudi o znižanju zaprošenih sredstev prosilca in 
o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev progra-
ma in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS. V opisa-
nih primerih Direktor SSRS izda spremembo oziroma 
dopolnitev sklepa. O navedeni spremembi ali dopolnitvi 
sklepa se obvesti tudi prosilca6.

IV. Veljavnost programa
Program začne veljati dan potem, ko je besedilo 

programa objavljeno v Uradnem listu Republike Slove-
nije. S tem dnem se pričneta tudi evidentiranje in obrav-
nava vlog s prilogami.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Direktorja 
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma naj-
kasneje do 31. 12. 2016 in se v delu porabe dodeljenih 
sredstev zaradi narave in trajanja projektov izvaja v letih 
2013, 2014, 2015 in 2016 oziroma do zaključka vsako-
kratnega projekta.

Nadzorni svet SSRS lahko s sklepom ta pro-
gram predčasno zapre.

Vse spremembe in dopolnitve programa ter ob-
vezne razlage posameznih določil programa in zaprtje 
programa se objavijo na spletni strani SSRS.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

6 Zoper predmetno odločitev SSRS ni mogoča pritož-
ba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ali ugovor. Predme-
tno obvestilo oziroma odločitev ni izdana v upravni zadevi 
ter se ne nanaša na neposredno izvajanje predpisov, odlo-
čanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posame-
znikov, pravnih oseb in drugih strank, ali izvajanje javnih 
služb, vse s področja upravnega prava. Prav tako ne gre 
za smiselno odločanje v javnopravnih zadevah, temveč za 
sprejem poslovne odločitve SSRS, javnega sklada glede 
prošnje – vloge pravne osebe po programu. 
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Št. 35200-01-2012-6 Ob-2035/13

Občina Bovec na podlagi pogojev iz Javnega razpi-
sa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavlje-
nim v mesecu decembru 2012, ob upoštevanju določb 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) 
in točkovalnih zapisnikov za posamezne upravičence 
razpisa, objavlja

prednostno listo
za oddajo neprofitnih stanovanj  

Občine Bovec v najem

Vrstni 
red

Ime in priimek 
upravičenca

Število 
točk

Število 
družinskih 

članov

1. Kravanja Jernej 455 5

2. Černuta Anita 430 3

3. Černuta Melita 320 2

4. Vujačić Luka 310 3

5. Šerifoski Afet 300 4

6. Omerović Silva 240 2

7. Tahiri Azdren 210 2

Občina Bovec
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Št. 101-10/2013-2 Ob-1759/13

Statut Sindikata elektronskih komunikacij in me-
dijev, s sedežem Vilharjeva 25, Ljub ljana, sprejet dne 
17. 11. 2011, se z dnem izdaje te odločbe hrani pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi - Bežigrad in vpiše 
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub-
ljana Izpostavi – Bežigrad, z naslednjimi podatki: zapo-
redna številka vpisa v evidenco: 2/2013, naziv statuta: 
Sindikat elektronskih komunikacij in medijev, ime in 
kratica sindikata: SINEKS, sedež sindikata: Vilharje-
va 25, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-7/2013-4 Ob-1833/13

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Vič Rudnik, je bil statut Sin-
dikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slo-
venije Osnovne šole in vrtca Škofljica, vpisan v evi-
denco pod zaporedno številko 197 z dne 29. 12. 2006, 
z odločbo št. 101-22/2006-6 z dne 29. 12. 2006, zaradi 
spremembe imena sindikata, se dne 12. 2. 2013 vpišejo 
spremenjena pravila sindikata, in sicer: zaporedna šte-
vilka vpisa v evidenco: 223, naziv pravil/statuta: Statut 
Sindikata zavoda SVIZ Osnovna šola Škofljica, ime 
in kratica sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije Osnovna šola Ško-
fljica, SVIZ Osnovna šola Škofljica, sedež sindikata: 
Klanec 5, 1291 Škofljica.

Št. 101-6/2013-4 Ob-1834/13

Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije Vrtca Škofljica (skrajšano ime: 
SVIZ Vrtec Škofljica), s sedežem Kamnikarjeva 8, 

1291 Škofljica, z dne 10. 1. 2013, se z dnem izdaje te 
odločbe hrani pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Vič - 
Rudnik in vpiše v evidenco statutov sindikatov pri Uprav-
ni enoti Ljub ljana, Izpostavi Vič - Rudnik, z naslednjimi 
podatki, zaporedna številka vpisa v evidenco: 222, na-
ziv pravil: Statut SVIZ Vrtec Škofljica, ime in kratica 
sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije, Vrtec Škofljica, skrajšano ime: 
SVIZ Vrtec Škofljica, sedež sindikata: Kamnikarjeva 8, 
1291 Škofljica.

Št. 101-10/2013-2 Ob-1859/13

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kul-
ture Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede, vpisan v evidenco sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, dne 1. 6. 2009, pod zaporedno 
številko 18/2009, je spremenil naziv sindikata in je odslej 
Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat FKBV UM.

Sprememba naziva sindikata je vpisana v eviden-
co sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno 
številko 9/2013/2013, z dne 4. 3. 2013.

Št. 101-2/2013-6 Ob-1919/13

SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo Center 
za socialno delo Ljutomer, Rajh Nade ulica 2/a, 9240 
Ljutomer je z dnem 15. 2. 2013 vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Ljutomer, pod zaporedno 
številko 61.

Naziv: SINCE07 Sindikat centrov za socialno 
delo Center za socialno delo Ljutomer; skrajšano 
ime SINCE07 CSD Ljutomer.

Sedež: Rajh Nade ulica 2/a, 9240 Ljutomer.

Evidence sindikatov
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 Ob-2055/13

Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: VIVAINVEST d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica bratov Babnik 83, 1000 

Ljub ljana.
Viri financiranja medija: Medij se financira z naroč-

nino, prodajo v kolportaži (preko distributerja) in z trže-
njem oglasnega prostora.

Lastništvo medija: Medij je v 100-odstotni lasti izda-
jatelja VIVAINVEST d.o.o., Ljub ljana.

Razvid medijev: Medij »Svet Nepremičnin« je vpi-
san v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
RS, pod zaporedno številko 78.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 2433-13-0034 Ob-2090/13

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) poziva 
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno 
umrlem Krpan Gvidu, Lukežiči 19, Renče, lastniku par-
cele *138/1, v katastrski občini 2322 Renče, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek 
urejanja meje, ki ga izvaja geodetsko podjetje kot geo-
detsko storitev pod št. AU 24310-A in se bo na podlagi 
upravnega postopka evidentirala v zemljiškem katastru.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica  
dne 27. 3. 2013

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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SV 171/13 Ob-2072/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.: 
SV 171/13 z dne 21. 3. 2013, sta bila:

– celotni poslovni prostor, ki predstavlja štiri pisar-
ne in del hodnika v skupni izmeri 110,69 m2 v pritličju 
objekta D v poslovni stavbi na naslovu Ulica kraljeviča 
Marka 6 v Mariboru stoječi na parceli 422/5, k.o. Melje, 
do 1/1,

– 1/2 del poslovnega prostora, ki predstavlja kotlov-
nico in WC v skupni izmeri 29,18 m2 v pritličju objekta 
D v poslovni stavbi na naslovu Ulica kraljeviča Marka 6 
v Mariboru stoječi na parceli 422/5, k.o. Melje, katera 
je zastavitelj pridobil na podlagi verige listin, in sicer 
Prodajne pogodbe z dne 5. 6. 2001, z Aneksom št. 1, 
sklenjene med R Slovenijo, Ministrstvom za obram-
bo kot prodajalcem in TOLEDO d.o.o. kot kupcem in 
Prodajne pogodbe z dne 18. 9. 2008, sklenjene med 
družbo TOLEDO d.o.o. kot prodajalko in Gajardo Polja-
nec Primož s.p. kot kupcem zastavljeni v korist banke 
– upnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., s sedežem na 
naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 1319175000 za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 70.000,00 EUR s pripadki in spremenljivo obre-
stno mero v višini 3 – mesečni EURIBOR + 3,95 % letno 
in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 
28. 2. 2033.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 119397/2012 Os-5320/12

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, COVL, VL 119397/2011 z dne 21. 8. 2012, 
ki je postal pravnomočen 18. 9. 2012, v zvezi s sklepom 
VL 119397/2012 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravno-
močen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapi-
snika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17498 
z dne 3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v ze-
mljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, 
v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta 
maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, 
k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, 
zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta mar-
šala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 3.371,09 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 27. 12. 2012

VL 111617/2012 Os-1670/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, VL 111617/2012 z dne 31. 7. 2012, ki je 
postal pravnomočen 11. 9. 2012, v zvezi s sklepom 
VL 111617/2012 z dne 30. 11. 2012, ki je postal pravno-
močen 25. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapi-
snika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 160/2012 z dne 
11. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je stanovanje št. 3, v 1. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 11, 
stoječa na parcelni št. 533/36, k.o. Jesenice, last dol-
žnika Janeza Hribljana, zarubljena v korist upnika Do-
minvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi 
izterjave 741,92 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 20. 2. 2013

VL 173883/2012 Os-1975/13

Izvršitelj Sergej Pahor je dne 4. 2. 2013 s pričetkom 
ob 12.30 v zadevi VL 2012/173883 Okrajno sodišče Ko-
per, zoper dolžnika Primožič Marcel, Javorje 23, 6243 
Obrov, za upnika Felcom d.o.o. Vrhpolje, Vrhpolje 1/D, 
5271 Vipava v kraju Gabrovica pri Črnem Kalu 25, 6275 
Gabrovica, opravil rubež nepremičnine: nepremičnina 
se nahaja v Gabrovici pri Črnem Kalu 25 in predstavlja 
v naravi manjšo enonadstropno hišo. Površina je 88 m2 
in je vzeta po podatkih od upnikovega predloga.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 3. 2013

In 2028/2011 Os-1819/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu, opr. št. In 152/2011 z dne 3. 1. 2012, je izvršitelj 
Jože Žel iz Maribora opravil rubež nepremičnine, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnikov Irene Simonič 

in Andreja Simoniča, in sicer stanovanje št. 8, v III. nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gosposve-
tska cesta 33, Maribor, stoječe na parc. št. 1557/1, k.o. 
658 – Koroška vrata, stavba št. 2001, zaradi izterjave 
denarne terjatve upnika Staninvest d.o.o., Maribor, v vi-
šini 88,87 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 2. 2013

In 2020/2011 Os-1820/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu, opr. št. In 154/2011 z dne 3. 1. 2012, je izvršitelj 
Jože Žel iz Maribora opravil rubež nepremičnine, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnikov Irene Simonič 
in Andreja Simoniča, in sicer stanovanje št. 8, v III. nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gosposve-
tska cesta 33, Maribor, stoječe na parc. št. 1557/1, k.o. 
658 – Koroška vrata, stavba št. 2001, zaradi izterjave 
denarne terjatve upnika Staninvest d.o.o., Maribor, v vi-
šini 283,24 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 2. 2013

VL 180667/2009 Os-1821/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu, opr. št. In 150/2011 z dne 28. 12. 2011, je 
izvršitelj Jože Žel iz Maribora dne 30. 1. 2012 opravil 
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
last dolžnikov Irene Simonič in Andreja Simoniča, in 
sicer stanovanje št. 8, v III. nadstropju večstanovanjske 
stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 33, Maribor, 
stoječe na parc. št. 1557/1, k.o. 658 – Koroška vrata, 
stavba št. 2001, v skupni izmeri 96,10 m2, zaradi izter-
jave denarne terjatve upnika Staninvest d.o.o., Maribor, 
v višini 147,98 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 1. 3. 2013

In 2023/2011 Os-1822/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu, opr. št. In 153/2011 z dne 3. 1. 2012, je izvršitelj 
Jože Žel iz Maribora opravil rubež nepremičnine, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnikov Irene Simonič 
in Andreja Simoniča, in sicer stanovanje št. 8, v III. nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gosposve-
tska cesta 33, Maribor, stoječe na parc. št. 1557/1, k.o. 
658 – Koroška vrata, stavba št. 2001, zaradi izterjave 
denarne terjatve upnika Staninvest d.o.o., Maribor, v vi-
šini 36,37 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 2. 2013

VL 172587/2012 Os-1914/13

Na podlagi sklepa o izvršbi VL 172587/2012 z dne 
29. 11. 2012 Okrajnega sodišča v Ljub ljani je izvršiteljica 
Branka Horvat Zec dne 22. 1. 2013 v korist upnika Kom-
munio d.o.o., Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11, 
Maribor, zaradi izterjave 1.674,02 EUR s pripadki, zaru-

Objave sodišč
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bila nepremičnino, stanovanje št. 17, stavba 1320, v 4. 
nadstropju, v izmeri 71,45 m2, v večstanovanjski stavbi 
na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor, v lasti dol-
žnika Marka Tilena Van de Graafa, Cesta v Polico 31, 
Cerklje na Gorenjskem.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 1. 3. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 28/2010 Os-1806/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodni-
ci Katji Rožič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Slovenska 
ulica 37 in 39, št. stavbe 657-1489, na predlog priglasite-
lja Boga Čerina, Slovenska ulica 37, Maribor, ki predlaga 
vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe 
št. 657-1489-7 in za vzpostavitev pravnega naslova, 
25. 2. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzposta-
vitev pravnega naslova, pogodbe št. 464-9/84-11/4-Or 
z dne 21. 9. 1984, s katero je Občina Maribor Rotovž 
prenesla na Stanovanjsko zadrugo Maribor podstre-
šne prostore v stavbi z naslovom Maribor, Slovenska 
ulica 37 za gradnjo podstrešnega prostora.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 25. 2. 2013

Amortizacije

N 150/2013 Os-1927/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gatelja Gradis IPGI d.d., Industrijska cesta 2, Ljub ljana, 
ki ga zastopajo odvetniki odvetniške družbe Grilc, Starc 
in partner, o.p., d.o.o. iz Krškega, teče postopek za raz-
veljavitev menice izdajatelja Gradis IPGI, Industrijska 
cesta 2, Ljub ljana, in sicer bianco menice v višini 10 % 
pogodbene vrednosti, izdane na podlagi 12. člena po-
godbe št. 27-02 z dne 16. 9. 2002 ter aneksa k pogodbi 
št. 1 za dodatna dela. Sodišče določa 60-dnevni rok, 
v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravi-
čenci iz navedene listine in v katerem se lahko ugovarja 
zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se 
v istem roku listina (menica) predloži sodišču. Če listina 
v navedenem roku ne bo predložena, bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 3. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

VL 205145/2012 Os-1805/13

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 Robertu Tur-
ković, Gorkičeva ulica 18, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Tina Šnajder Paunović, Resljeva cesta 44, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 1.593,26 EUR, sklenilo:

dolžniku Robertu Turković, Gorkičeva ulica 18, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tina Pa-
unovič Šnajder, Resljeva c. 44, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 1. 2013

P 9/2013 Os-1906/13

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi to-
žeče stranke: Ivanka Medija, Ulica bratov Učakar 70, 
1000 Ljub ljana, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikrica 
iz Sežane, zoper toženo stranko: 1. Ivanka Ban, Bre-
zovica 46, 6242 Materija, sedaj neznanega bivališča, 
2. Jožefa Frank, Ul. Kosića Rika 12, 51000 Rijeka, 
Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, 3. Marko Ma-
tos, Ulica Istrskega odreda 2, 6310 Izola in 4. Ivanka 
Frank, Brezovo brdo 4, 6243 Obrov, sedaj nezna-
nega bivališča od katerih 1., 2. in 4. toženko zasto-
pa začasni zastopnik odvetnik Damjan Krt iz Sežane 
po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega 
zastopnika 1. Ivanki Ban, Brezovica 46, 6242 Materija, 
sedaj neznanega bivališča, 2. Jožefi Frank, Ul. Kosića 
Rika 12, 51000 Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega 
bivališča, in 4. Ivanki Frank, Brezovo brdo 4, 6243 
Obrov, sedaj neznanega bivališča na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, toženkam 1. Ivanki Ban, 
Brezovica 46, 6242 Materija, sedaj neznanega bivali-
šča, 2. Jožefi Frank, Ul. Kosića Rika 12, 51000 Rijeka, 
Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, in 4. Ivanki Frank, 
Brezovo brdo 4, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivali-
šča sklepom z dne 5. 3. 2013 postavilo začasnega za-
stopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska 
cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženke v tem postopku 
zastopal vse do takrat, dokler toženke ali njihov poo-
blaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 5. 3. 2013

Oklici dedičem

D 257/2012, D 350/2012 Os-1971/13

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnih Johannu Severju, rojenem 
6. 12. 1893, umrlem 7. 12. 1963, nazadnje stanujočem 
Osredek 11, Ivančna Gorica in Josefu Severju, rojenem 
12. 3. 1895, umrlem 13. 3. 1965, nazadnje stanujočem 
Osredek 11, Ivančna Gorica.

Po podatkih, ki jih je sodišču posredovala Mimi 
Zakotnik, sta zapustnika pogrešana od konca vojne 
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dalje. Umrla sta samska in brez potomcev. Njuni starši 
poleg njiju niso imeli drugih potomcev. K dedovanju so 
tako poklicani dediči tretjega dednega reda. O dedičih 
po zapustnikovih starih starših po očetovi strani sodišče 
nima podatkov.

V zapuščino sodi solastni delež do ¼ na nepremič-
ninah na parc. št. 66/1, 66/2, 72, vse k.o. 1851 Gradišče.

Sodišče zato na podlagi 103. in 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Grosupljem  
dne 12. 3. 2013

D 334/2011 Os-1427/13

Tatjana Kotlušek, iz Kopra, je dne 11. 6. 2011 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 zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 1. 2013

I D 32/1980 Os-1994/13

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Ani Rozman, rojeni Urbanec, vdovi, 
hčerki Janeza, gospodinji, rojeni dne 20. 7. 1892, drža-
vljanki SGRJ, umrli dne 24. 12. 1979, nazadnje stanujoči 
V Zalogu 22, Golnik.

Zapustnica je bila vdova in brez otrok. Imela je več 
bratov in sester, med drugim tudi brata Petra Urbanca, 
rojenega dne 7. 7. 1894, državljana Republike Avstri-
je, ki je umrl pred zapustnico, zapustil pa je hči Ottilio 
Merljak in sina Franca Woschitza, ki po podatkih spisa 
živita v Avstriji.

Sodišču ni znan naslov dedičev Franca Woschit-
za in Ottilije Merljak, zato na podlagi tretjega odstavka 
v zvezi s prvim in drugim odstavkom 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva dediča Franca Woschitza in Ottilio 
Merljak, da se priglasita sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Kolikor se dediča ne bosta priglasila sodišču v roku 
enega leta, jima bo sodišče postavilo začasnega za-
stopnika.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 7. 3. 2013

II D 1856/2010 Os-1993/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 23. 6. 1974 umrli Mariji Gru-
ičič, hčeri Bogomirja Pungartnika, roj. 11. 8. 1948, po-
ročeni, nazadnje stan. Košaki 1, Maribor, pride v poštev 
kot dedič po zapustnici tudi zap. vdovec Vasilij Gruičič 
(po podatkih sodišča stanujoč nekje na območju Zagre-
ba), neznanega naslova.

Sodišče zato poziva zap. vdovca Vasilija Gruičiča 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 3. 2013

D 247/2012 Os-1664/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski 
postopek po pok. Frančišku Dekleva, roj. 1. 10. 1900, 
iz Petelinj, Pivka (drugi podatki niso znani), ki ga je 
sodišče razglasilo za mrtvega in kot dan smrti določilo 
31. 12. 1974.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 19. 2. 2013

D 246/2012 Os-1665/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski 
postopek po pok. Antonu Dekleva, roj. 8. 6. 1897, iz Pe-
telinj, Pivka (drugi podatki niso znani), ki ga je sodišče 
razglasilo za mrtvega in kot dan smrti določilo 31. 12. 
1974.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 19. 2. 2013

D 245/2012 Os-1666/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski 
postopek po pok. Alojziju Dekleva, roj. 5. 6. 1902, iz Pe-
telinj, Pivka (drugi podatki niso znani), ki ga je sodišče 
razglasilo za mrtvega in kot dan smrti določilo 31. 12. 
1974.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 19. 2. 2013

D 167/2012 Os-1667/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski 
postopek po pok. Andreju Dekleva, roj. 12. 2. 1898, iz 
546 Center Hill Road PGH, PA 15239, ZDA, ki je umrl 
10. 10. 1987.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.
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Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 19. 2. 2013

D 207/2012 Os-1992/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
19. 1. 1963 umrlem Svetina Jožetu, roj. 25. 3. 1867, 
nazadnje stanujočem Triglavska cesta 8, Bled, za pre-
moženje agrarne skupnosti.

Vsi zakoniti dediči po zapustniku niso znani, zato 
se jih poziva, da se v roku enega leta od objave oklica 
v Uradnem listu RS javijo sodišču in uveljavljajo dedno 
pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 5. 3. 2013

D 388/2012 Os-1924/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Josipu (Jožefu Martinu) Kovačiču, pok. Franca, roj. 9. 11. 
1902, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 1. 1. 1973, 
z zadnjim znanim bivališčem Komen 32, 6223 Komen.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 12. 3. 2013

Oklici pogrešanih

N 19/2012 Os-1755/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Repu-
blike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 

ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Sloveni-
je, zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek za razglasi-
tev pogrešanega Filipa Skupka, Podgrič 16, Podnanos, 
sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnica 
za poseben primer Eli Elvisa Petrovčič, Grivška pot 25c, 
Ajdovščina, za mrtvega.

Pogrešanec Filip Skupek je bil rojen dne 24. 5. 
1910 v Podgriču, očetu Jožefu Skupku in materi Mariji 
Skupek, roj. Petrovčič. O pogrešancu je po doslej zbra-
nih podatkih znano, da je bil že leta 1948 neznanega 
prebivališča, da je imel brata Jožefa in sestro Marijo, 
ki sta bila leta 1948 ob smrti očeta Jožefa st., še živa, 
da sta v korist pogrešanca še vedno vknjižena služnost 
stanovanja in stvarno breme preužitka pri parc. št. 1252, 
k.o. Podnanos.

Razen do sedaj navedenega o pogrešancu ne ob-
staja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Filipa Skupka, naj to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 26. 2. 2013

N 1/2013 Os-1915/13

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni posto-
pek predlagatelja Gabrijele Srpan, PE Center starej-
ših Cerknica, Cesta pod Slivnico 1, Cerknica, zaradi 
razglasitve pogrešanega Franca Janežiča, rojenega 
27. 9. 1913 v Vrhniki pri Ložu 38 (sedaj 12), Stari trg pri 
Ložu, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Marko 
Plos, Vrhnika pri Ložu 4c, Stari trg pri Ložu, za mrtvega.

Franc Janežič je pogrešan od konca druge svetov-
ne vojne.

Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega 
Franca Janežiča, da to sporočijo sodišču v roku 3 me-
secev od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 8. 3. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Aleksič Vojko, Bukovčeva ulica 46a, Domžale, za-
varovalno polico, št. 50500052267, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnd-330893

Bogataj Helena, Bukovžlak 91, Teharje, zavaroval-
no polico, št. 50500033921, izdala zavarovalnica Slove-
nica življenje. gni-330863

Demea d.o.o., Tbilisijska ulica 57b, 1000 Ljub-
ljana, zavarovalne ponudbe, št. 110000309314, 
110000309315, 110000309316, 110000309317, 
110000309318, 110000309319, 110000309320, 
110000309321, 110000309322, 110000309323, 
110000309324, 110000309325, 110000309326, 
110000309327, 110000309328, 110000309329, 
110000309330, 110000309331, 110000309332, 
110000309333, 120000314101, 120000314102, 
120000314103, 120000314104, 120000314105, 
120000314106, 120000314107, 120000314108, 
120000314109, 120000314110, 120000314111, 
120000314112, 120000314113, 120000314114, 
120000314115, 120000314116, 120000314117, 
120000314118, 120000314119, 120000314120, 
210000006261, 210000006262, 210000006263, 
210000006264, 210000006265, 210000006266, 
210000006267, 210000006268, 210000006269, 
210000006270, 210000006271, 210000006272, 
210000006273, 210000006274, 210000006275, 
210000006276, 210000006277, 210000006278, 
210000006279, 210000006280, 220000006382, 
220000006383, 220000006384, 220000006385, 
220000006386, 220000006387, 220000006388, 
220000006389, 220000006390, 220000006391, 
220000006392, 220000006393, 220000006394, 
220000006395, 220000006396, 220000006397, 
220000006398, 220000006399, 220000006400, 
220000006401, 230000000846, 230000000847, 
230000000848, 230000000849, 230000000850, 
230000000851, 230000000852, 230000000853, 
230000000854, 230000000855, 300000002296, 
300000002297, 300000002298, 300000002299, 
300000002300, 300000002301, 300000002302, 
300000002303, 300000002304, 300000002305, 
300000002306, 300000002307, 300000002308, 
300000002309, 300000002310, 300000002311, 
300000002312, 300000002313, 300000002314, 
300000002315, Zavarovalnice Wiener Städtische. 
Ob-2071/13

Gec Andrej, Dutovlje 140, Dutovlje, zavarovalno 
polico, št. 41802000352, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnz-330871

Horvat Zvonka, Slaptinci 35, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
zavarovalno polico, št. 50500120214, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnq-330880

Iljevec Irena, Dolnja Bistrica 41, Črenšovci, zavaro-
valno polico, št. 50500078943, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnl-330860

Preklici

Manolev Marijan, Habatova 16, Trzin, zavarovalno 
polico, št. 50500087012, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gng-330890

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 120000318379, 120000318380, 
120000318381, 120000318382, 110000307734, 
110000307735, 110000309573, 110000309331, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. 
gnp-330881

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000309632, 110000312091, 
110000312108, 110000312109, 110000312110, 
110000315190, 110000315191, izdala zavarovalnica 
Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. gno-330882

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000315194,110000315199, 
110000315229, 110000316166, 110000316167, 
110000316168, izdala zavarovalnica Wiener Städtische, 
Podružnica Ljub ljana. gnn-330883

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000316169, 110000316170, 
110000316810, 110000316811, 110000316812, 
110000316813, 110000316814, 110000316815, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. 
gnm-330884

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000316816, 110000316817, 
110000316818, 110000316819, 110000316828, 
110000317801, 110000317805, 110000317810, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. 
gnl-330885

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000317811, 110000317815, 
110000317826, 110000317827, 110000317828, 
110000317830, 110000317832, 110000317833, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. 
gnk-330886

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000317839, 110000317840, 
110000317841, 120000309658, 120000309659, 
120000309660, 120000309661, 120000309662, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. 
gnj-330887

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 120000309663, 120000309664, 
120000309665, 120000309688, 120000313085, 
110000317870, 110000317882, izdala zavarovalnica 
Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. gni-330888

MOJA RENTA d.o.o., Trg republike 3, Ljub ljana, 
zavarovalne police, št. 110000317883, 110000317884, 
110000317894, 110000319612, izdala zavarovalnica 
Wiener Städtische, Podružnica Ljub ljana. gnh-330889

Rek Simon, Bovše 7D, Vojnik, zavarovalno polico, 
št. 50500022921, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnj-330862

Tancar Jaka, Mencingerjeva ulica 6, Bohinjska Bi-
strica, zavarovalno polico, št. 50500111241, izdala za-
varovalnica KD Življenje d.d. gns-330878
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Thaler Luka, Zgornji Brnik 101a, Cerklje na Go-
renjskem, zavarovalni polici, št. 50500085888 in 
50500106199, izdala KD Življenje. gne-330892

Spričevala preklicujejo

Djurić Vesna, Tugomerjeva ulica 18, Ljub ljana, 
indeks, št. 18061402, izdala Filozofska fakulteta. 
gnc-330894

Švab Peter, Zazid 27, Črni Kal, spričevalo - letno 
8. razreda Osnovne šole Dekani, izdano leta 2003. 
gnh-330864

Drugo preklicujejo

Aljaž Janez Kranjc, Detelova ulica 4, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 21121030, izdala FDV, Univer-
za v Ljub ljani. gnz-330896

Blaseotto Loris, Prešernova ulica 36, Ilirska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029088000, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnk-330861

Emeršič Robert, Janežovski vrh 44, Destrnik, po-
trdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, izdano 
na ime Emeršič Robert, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
številka 602224, leto izdaje 1997. gnr-330879

Funtek Ivan, Podveža 57, Luče, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500005205001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnb-330870

Grobiša Kim, Gospodinjska ulica 17, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19491251, izdala Ekonomska fa-
kulteta v Ljub ljani. gnf-330866

Jež Andrej, Pod Taborom 1A, Sežana, študentsko 
izkaznico, št. 25090037, izdala Fakulteta za arhitekturo, 
Ljub ljana. gni-330867

K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči, 
dovolilnice za državo Belorusijo, št. 254289, št. 2554292, 
št. 2554297, št. 2554299, za državo Hrvaško, št. 3383, za 
državo Kazahstan, št. 53459. gnz-330875

K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adleši-
či, dovolilnice za državo Rusijo: št. 537067, št. 537068, 
št. 537076, št. 1143598, št. 1144156, št. 1144299, 
št. 1144300, št. 1144304, št. 0550281, št. 1075486. 
gny-330876

K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adle-
šiči, dovolilnice za državo Ukrajino, št. 2576642, 
št. 2576649, št. 2582637, št. 2582843, št. 3306089, 
št. 3306085, št. 2567560. gnx-330877

Krajnc Marko, Koračice 39, Sveti Tomaž, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500028321010, izdajatelj 
Cetis d.d. gnb-330895

Kršljak Sanel, Moste 30, Komenda, licenco za ta-
ksi, št. 012207 - LJ BR volkswagen sharan 1.9/TDI. 
gnk-330865

Lampe Peter, Črni Vrh 41, Črni Vrh nad Idrijo, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500017550000, izda-
jatelj Cetis d.d. gnf-330891

Lazendić Goran s.p., Ulica 28. maja 55, Ljub ljana, 
licenco za taksi 012453/001, izdala Obrtna zbornica. 
gnh-330872

Petrovič Bojan, Stojnci 1, Markovci, potrdilo o stro-
kovnem izpitu, št: 05-52/202-2005, izdalo Ministrstvo za 
zdravje, 13. 12. 2005. gnc-330873

Pintarič Mark, Trubarjeva cesta 30, Velike Lašče, 
študentsko izkaznico, št. 22110115, izdala Fakulteta za 
šport, Univerza v Ljub ljani. gnc-330869

Podpečan Boris, Cesta v Teharje 7, Ljubečna, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 10705000 27055000. 
gnm-330859

Romppanen Heini Johanna, Povšetova 65, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 4098074, izdala Fakul-
teta za upravo. gnn-330858

Skledar Dominik, Pečke 6, Makole, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500023294010, izdajatelj Cetis 
d.d. gnd-330868

Stemberger Sašo, Ulica Nikola Tesla 15, Domžale, 
ribiško čuvajsko izkaznico, št. 0350, izdal Zavod za ribi-
štvo Slovenije. gnb-330874

Vinko Cerar s.p., Dobliče 54, Črnomelj, licenco, 
za vozilo 011608/008, registrska številka NM CT - 692. 
gny-330897
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