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Javni razpisi

 Ob-2275/13

Spremembe in dopolnitve
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-238/2012, z dne 11. 1. 
2013, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, objavlja spremembe in dopolnitve javnega raz-
pisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper 
za leto 2013, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 4/13, 
dne 18. 1. 2013.

V 3. točki javnega razpisa »Okvirna višina sred-
stev«, se v drugem odstavku spremeni tretja alineja, ki 
se po novem glasi:

– na 3. razpisnem roku preostanek neporabljenih 
sredstev prvega in drugega razpisnega roka.

Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
– na 4. razpisnem roku preostanek neporabljenih 

sredstev, s predhodnih razpisnih rokov.
V 6. točki javnega razpisa se:
1. v prvem odstavku doda nova tretja alineja, ki se 

glasi:
– do 31. maja 2013, za prireditve, ki se bodo izva-

jale od 1. julija do 30. septembra 2013.
Dosedanja tretja alineja tako postane četrta alineja.
2. besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da 

se po novem glasi:
»Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 

vključno 18. februarja, 18. marca, 31. maja in 19. av-
gusta 2013, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe 
prireditve.«

Prvi stavek 7. točke javnega razpisa »Datum odpi-
ranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa« se 
spremeni tako, da se po novem glasi:

»Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 dni po po-
teku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 
21. marca, 3. junija in 22. avgusta 2013, ob 11. uri, v pro-
storih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Mestna občina Koper

Št. 330091-0001/2013-4 Ob-2305/13

Popravek
V besedilu Javnega razpisa za dodelitev pomoči 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Obči-
ni Miren - Kostanjevica za leto 2013, objavljenem dne 
12. 4. 2013 v Uradnem listu RS, št. 30/2013, se v točki 

I. Predmet javnega razpisa, pod točko A.) doda druga 
alineja, ki se glasi: »– Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju.«.

Občina Miren - Kostanjevica

 Ob-2316/13

Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje društev s podro-

čja kmetijstva v letu 2013, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 14, z dne 15. 2. 2013, se v 1. točki popravi 
višina sredstev in se pravilno glasi:

1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Litija za leto 2013, so v okviru 

postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetij-
ska društva« zagotovljena sredstva v višini 9.000 EUR.

V 6. točki se popravi datum zaključka razpisa in se 
pravilno glasi:

6. Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 
do 28. 6. 2013.

Občina Litija

Št. 430-209/2013/6 Ob-2296/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

javni razpis
za izvedbo programa Pomoč pri integraciji  

za osebe z mednarodno zaščito, št. 430-209/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upra-
vo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno 

zaščito, zlasti v prvih treh letih od pridobitve statusa, 
zagotoviti program pomoči, s katerim bo omogočena ho-
listična obravnava. Program predvideva tako operativno 
pomoč pri reševanju življenjskih situacij, učno pomoč in 
programe socialne vključenosti občutljivih skupin oseb 
z mednarodno zaščito.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa oziroma posamezne-
ga dela programa.

Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogod-
be, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 
1. 7. 2013, do 30. 6. 2015.
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Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične 

osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču 
ali drugem pristojnem organu v RS,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
ali postopku prisilnega prenehanja,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so oprede-
ljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje pod-
kupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, 
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje de-
narja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne 
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konven-
cije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

– Program mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika;

– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s stra-
ni naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
programov;

– Vsebina programa mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa;

– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni;

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
programa po načelu nepridobitnosti;

– Prijavitelj programa mora imeti izkušnje oziroma 
reference iz vodenja vsaj dveh vsebinsko različnih pro-
gramov v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpi-
sa, ki so spodbujali socialno vključenost ljudi in v katere 
je bilo vključenih vsaj 30 uporabnikov;

– Prijavitelj – izvajalec oziroma osebe, ki bodo iz-
vajale program, morajo izpolnjevati zahteve naročnika 
glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter znanja tujih jezi-
kov, ki so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s pred-
metom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih 
merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 29 točk. V pri-
meru, da vsebina programa ni skladna s predmetom 
javnega razpisa, se vloga izloči.

Ocenjuje se:
1. ponudbena cena programa:
Ocenjuje se ponudbena cena programa, ki jo 

prijavitelj navede v Prilogi št. IV/8b. Vloga z najnižjo 
ponujeno ceno prejme 12 točk, ostale pa procentualno 
ustrezno manjše število točk, in sicer glede na procen-
tualno vrednost odstopanja ponujene cene od najnižje 
ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo prejeti manj 
kot 0 točk.

2. vsebina programa:
Ocenjuje se vsebina programa po spodaj nave-

denih vsebinskih merilih:
2.1. Vsebina 1. dela programa je skladna z opi-

som predmeta naročila

2.2. Vsebina 2. dela programa je skladna z opi-
som predmeta naročila

2.3. Vsebina 3. dela programa je skladna z opi-
som predmeta naročila

2.4. Za izvajanje 3. dela programa je prijavitelj 
zagotovil osebo – sodelavca z begunsko izkušnjo

2.5. Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil 
dodatne, inovativne vsebine

2.6. Prijavitelj je pri načinu izvedbe posameznih 
delov programa uporabil različne in inovativne pristope

Vsebinska merila 2.1.–2.3. so izločilna in ocenje-
valna. Če je prijavitelj pri vsebinskih merilih 2.1., 2.2. ali 
2.3. ocenjen z 0 točkami, se vloga izloči iz nadaljnjega 
ocenjevanja.

Največje možno število prejetih točk po vsebinskih 
merilih je 17 točk.

Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji 
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju 
specifičnosti programov.

Za izvajanje programa po predmetnem javnem raz-
pisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno 
število točk po zgoraj navedenih merilih.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, 
bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma referenc iz 
izvajanja vsebinsko različnih programov za prosilce za 
mednarodno zaščito, tujce ali begunce.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni raz-
pis znaša 174.241,00 EUR za izvajanje v obdobju od 
podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe 
pogodbe ne pred 1. 7. 2013, do 30. 6. 2015.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa 
za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za iz-
vajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena 
s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 
2013), v višini največ 75 % ter sredstev Ministrstva za 
notranje zadeve in javno upravo v višini najmanj 25 %.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 22. 5. 2013, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZJU RS, Glav-
na pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 23. 5. 2013.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: 
http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
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ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu: 01/428-57-91, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo pro-
grama »pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno 
zaščito«, št. 430-209/2013«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 8. 5. 2013.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Št. 430-16/2013 Ob-2297/13

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 22. 3. 2013 
v Uradnem listu RS, št. 25/13 objavilo Javni razpis za iz-
vajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga 
z državljani tretjih držav, št. 430-16/2013, ki se financira 
iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tre-
tjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve in 
javno upravo.

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 “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno poja-
snilo v zvezi s pripravo vloge, z dne 11. 4. 2013“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2302/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), 
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in in-
ternacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – 
UPB1, 11/11, 57/12), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 
52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – 
ZPUOOD, 23/12, 48/12 Odl.US: U-I-285/10-13), Zako-
na o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 
– UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 
32/12, 57/12), Zakona o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list 
RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11), Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13), Uredbe o finančnih spodbudah za tuje 
neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07, 19/09, 
11/11 – ZSTNIIP-B) 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 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Uradni 
list EU 214, 9. 8. 2008) Programa dela in Finančnega na-
črta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, 
h katerim je Vlada Republike Slovenije dala soglasje dne 
5. 3. 2013, Pogodbe št. SPIRIT 534310 – 13 – JM o izva-
janju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 
2014 za področje financiranja izvajanja javnega razpisa 
za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki 
Sloveniji v letu 2013 in shemah državne pomoči (števil-
ka sheme: BE03-5715334-2007, BE03-5715334-2007/1, 

BE04-5715334-2007, BE04-5715334-2007/1, 
BE03-5715334-2007/II) objavlja Javna agencija Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih investicij  

v Republiki Sloveniji v letu 2013  
(JR 2/2013-446)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za 

začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe 
zasebnega prava – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji in-
vestitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna 
opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpo-
stavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, 
diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi pro-
dukti ali v bistvene spremembe pro izvodnega procesa 
v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelo-
valni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali 
razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje ob-
stoječe pro izvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do 
spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma 
projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe 
v Republiki Sloveniji že pro izvajajo, in povečanje obsega 
storitev oziroma razvojno raziskovalne dejavnosti, ki jih 
prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe 
v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte 
v naslednje dejavnosti:

– primarna pro izvodnja (kmetijstvo) iz seznama 
v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, 
pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in 
mlečne pro izvode ter pro izvodov, ki se uvrščajo pod 
oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki),

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, kadar 
je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma 
količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v ce-
loti prenesena na primarne pro izvajalce,

– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– pro izvodnja orožja in streliva.
Spodbude se ne dodelijo za investicijske projek-

te v dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva, pro-
izvodnje in distribucije električne energije, izobraževanja 
ter zdravstvenega in socialnega varstva.

Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, pove-
zane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi 
količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno 
dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v pri-
merih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo pred-
nost pred uporabo uvoženega blaga.

Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom Skupnosti.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, 
katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov EUR 
(veliki naložbeni projekt). Da se prepreči umetna raz-
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delitev velikega naložbenega projekta v več manjših 
projektov, se za velik naložbeni projekt šteje tudi sku-
pina posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo 
vrednosti 50.000.000 EUR, če podjetje ali podjetja v treh 
letih začno posamezne naložbe v osnovna sredstva, ki 
se lahko združena obravnavajo na ekonomsko nedeljiv 
način ali pomenijo ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 
50.000.000 EUR.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje tujih inve-

stitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, 
katerih investicijski projekti bodo:

– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Slo-
veniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve (v 
nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah 
z višjo dodano vrednostjo;

– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k so-
delovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov 
na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;

– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevale k povečanju sinergičnih učinkov pove-

zovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, pred-
vsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave 
znanj in tehnologij.

Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih 
podjetjih, to je prejemnikih spodbude.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, 
ki niso v skladu z namenom javnega razpisa.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– odpreti 500 neto novih zaposlitev najkasneje 

v treh letih po zaključku investicij;
– doseči 3-kratno vrednost investicij prijavljenih pro-

jektov glede na vrednost dodeljenih spodbud najkasneje 
v treh letih od datuma podpisa pogodb;

– vsaj 50 % prijavljenih investicijskih projektov izve-
sti v regijah, kjer je indeks razvojne ogroženosti regije 
višji od 90.

4. Tuji investitor kot prijavitelj
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer 

morajo:
– tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe 

imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spod-
bude ali s področja prijavljenega investicijskega projek-
ta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev 
spodbude.

Povezanost družb se presoja v skladu z Uredbo ko-
misije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008 o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah).

5. Prejemniki spodbud
Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, re-

gistrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, 
v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, nepo-
sredno najmanj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan 
do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slo-
venije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno 
klirinški depotni družbi d.d.. Najmanj 10 % neposredni 
lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj 
ohranjati do konca investicijskega projekta.

Za dodelitev spodbude se lahko kandidira:
– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, 

na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku 
investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zapo-
slitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo 
spodbude, znaša 1 milijon EUR;

– z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, 
katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi ka-

terih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije 
odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost 
investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 
milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednaro-
dno trži, se šteje:

– dejavnost centrov za podporo uporabnikom 
(angl. Customer Service Centres),

– dejavnost centrov za skupne storitve (angl. 
Shared Services Centres),

– logistična dejavnost (angl. Logistics),
– dejavnost regionalnih centrov za upravljanje 

(angl. Regional Headquarters);
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno 

dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih 
od podpisa pogodbe odprtih najmanj 5 novih zaposlitev 
z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješol-
skih programih ali visokošolski strokovni programi oziro-
ma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več 
kot 5 novih zaposlitev, mora biti vsaj 80 % vseh novih za-
poslitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješol-
skih programih ali visokošolski strokovni programi ozi-
roma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost 
investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 
milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se 
šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena orga-
nizacijska enota, katere osnovna dejavnost je razisko-
vanje in razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni 
projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih 
raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Pod-
jetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, 
morajo voditi raziskovalno razvojno enoto organizacijsko 
opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti 
navedene v organigramu in veljavnem aktu o sistemiza-
ciji delovnih mest prejemnika spodbude.

Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo 
neto (brez DDV) investicija v opredmetena osnovna 
sredstva (komunalno in infrastrukturno opremljanje 
zemljišč, nakup in gradnja stavb skupaj z zemljišči 
neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, nakup 
novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dol-
goročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, 
know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). 
V primeru malih in srednje velikih podjetij se za investi-
cijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih 
strojev in opreme.

Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov prejemnika 
spodbude in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, 
zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih 
stroškov materialnih in nematerialnih investicij.

Kot datum zaključka investicije se šteje končanje 
v prijavi navedenih del in hkrati doseganje vrednosti 
investicije v prijavljeni višini, kar mora biti zaključeno 
najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe.

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni neto pove-
čanje števila zaposlenih, neposredno zaposlenih v ne-
kem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 
12 mesecev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, 
pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s pol-
nim in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, 
izgubljeno v teh 12 mesecih, je potrebno zato odšteti od 
celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdo-
bju. Nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje 
v treh letih od datuma zaključka investicije. Neto nove 
zaposlitve se morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, 
v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu, 
ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki 
so bile ustvarjene pred dnem zaključka investicije, se 
obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva 
zaključka investicije dalje.
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V primeru investicijskih projektov v razvojno raz-
iskovalno dejavnost mora podjetje ustvariti neto nove 
zaposlitve najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe.

Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se ne šteje 
prezaposlitev zaposlenih v projektno podjetje/prejemni-
ka spodbude iz povezanih družb. Povezanost družb se 
ugotavlja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, 
ZGD-1.

Spodbuda se ne dodeli, če
– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje 

elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih jav-
nih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov 
EU in drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih 
sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene 
višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja 
državnih pomoči;

– je tuji investitor ali prejemnik spodbud insolven-
ten;

– tuji investitor ali prejemnik spodbud ni v stanju ka-
pitalske ustreznosti v skladu s tretjim odstavkom 11. čle-
na Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju; podjetje je kapi-
talsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov 
financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki 
jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opra-
vljanju teh poslov;

– je zoper tujega investitorja ali zoper prejemnika 
spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni 
postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;

– je prejemnik spodbude ali tuji investitor naveden 
v evidenci sub jektov, za katere velja omejitev po 35. čle-
nu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

– je prejemnik spodbude ob oddaji prijave za dode-
litev spodbude v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah. Mala in srednja podjetja, 
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete 
državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila 
kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik 
ne bi dobil več pomoči, kot je dovoljeno. Če je prejemnik 
spodbude že dobil tudi druga sredstva iz državnega, 
lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna viši-
na prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje 
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila 
s področja državnih pomoči ali pa so mu bila odobrena, 
se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dne plačila do dne vračila.

Prejemnik spodbude mora v času od oddaje prijave 
pa do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno ob-
vestiti agencijo (npr. vsebinske in finančne spremembe 
prijavljenega investicijskega projekta, sprememba na-
slova, začetek stečajnega postopka, izstop tujega inve-
stitorja itd.), ki se nanašajo bodisi na investicijski projekt 
bodisi prejemnika spodbude ali tujega investitorja, takoj 
po nastanku spremembe.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbu-

de, so:
– stroški materialnih investicij (investicije v opred-

metena osnovna sredstva, tj. nakup in gradnja stavb 

skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter poso-
dobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje 
zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v primeru MSP 
tudi nakup rabljenih strojev in opreme). Nakup zemljišč 
lahko predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upra-
vičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je 
upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup 
zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega 
in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je 
ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki 
gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

Kolikor je med upravičenimi stroški tudi nakup ze-
mljišč ali objektov, je potrebno vlogi na javni razpis 
priložiti:

– zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 
1 meseca ali katastrske podatke o načrtovani lokaciji, 
na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija pridobi 
podatke iz uradne evidence in

– pismo o nameri ali predpogodbo, ki ne sme pred-
stavljati zavezujoče ponudbe ali finančne zaveze inve-
stitorja ali prejemnika spodbude.

V primeru, ko ocena upravičenih stroškov vezanih 
na nakup nepremičnine bistveno odstopa od uradne 
cenitve Geodetske uprave Republike Slovenije, lahko 
komisija od prijavitelja zahteva sodno cenitev, ki mora 
biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne 
sme biti starejša kot 1 leto ob dnevu prijave na razpis.

V primeru nakupa rabljenih strojev in opreme, je po-
trebna izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih 
petih letih ni bil kupljen s pomočjo sredstev iz državne-
ga, lokalnega ali EU proračuna.

Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
morajo v podjetju ostati do konca obdobja ohranjanja 
investicije oziroma do konca amortizacijskega obdobja. 
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lah-
ko prodajo pred potekom roka s pogojem, da prejemnik 
spodbude nabavi druga primerljiva osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. 
Prejemnik spodbude mora o tem predhodno pridobiti 
soglasje agencije.

– stroški nematerialnih investicij (investicije v ne-
opredmetena dolgoročna osnovna sredstva, tj. nakup 
patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in ne-
patentiranega tehničnega znanja; pri investicijah v veli-
ka podjetja lahko znašajo največ do 50 % upravičenih 
stroškov cele investicije).

Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upra-
vičene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti 
na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparen-
tnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in soraz-
mernosti.

Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in 
učinkovito porabo odobrenih sredstev, s ciljem, da se 
zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega pro-
jekta uspešno dosežejo.

Med upravičene stroške ne sodijo:
– stroški DDV in nadomestilo za spremembo na-

membnosti zemljišča ter druge dajatve
– stroški nakupa osebnih, tovornih in kombiniranih 

vozil.
V skladu z 8. členom Uredbe o finančnih spodbu-

dah za tuje neposredne investicije sodijo med upraviče-
ne stroške materialnih investicij tudi stroški zakupa ze-
mljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna 
pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem 
datumu zaključka projekta za velika podjetja in tri leta 
za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme 
se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega 
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zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. 
Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.

V skladu s 3. členom Uredbe o finančnih spodbu-
dah za tuje neposredne investicije nematerialne investi-
cije vključujejo investicije v neopredmetena dolgoročna 
sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj 
(know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja); 
v skladu z 9. členom te uredbe pa se morajo nemateri-
alne investicije uporabljati izključno v podjetju, ki je pre-
jemnik spodbude. Obravnavati jih je treba kot sredstva, 
ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po 
tržnih pogojih. Vključene morajo biti v osnovna sredstva 
podjetja in morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, 
ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem ali sre-
dnjem podjetju pa najmanj 3 leta po zaključku investi-
cijskega projekta.

7. Formalna popolnost prijave
Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, 

v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse pravilno 
izpolnjene obrazce ter priloge.

8. Dopolnitev prijave
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti pri-

jave, komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije v roku 8 dni 
od odprtja prijave pozove prijavitelja po njegovem po-
oblaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno 
nepopolne prijave, ki jih prijavitelj po njegovem poobla-
ščencu v Republiki Sloveniji v roku 8 dni ne dopolni, se 
s sklepom zavržejo.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju 
od odpiranja do izbora prijavitelja po njegovem poobla-
ščencu v Republiki Sloveniji pozove k pojasnilu infor-
macij iz prijave in/ali pozove k posredovanju dokazil, ki 
izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, o katerih se 
pri državnih organih ne vodijo uradne evidence. Prijavi-
telj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, ki 
je bil pozvan k pojasnilu oziroma posredovanju dokazil, 
mora le-te posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. 
Če prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki 
Sloveniji v roku pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, 
izvajalec javnega razpisa sprejme odločitev na podlagi 
razpoložljive dokumentacije.

Izvajalec javnega razpisa lahko v obdobju od od-
piranja prijave do podpisa pogodbe s prejemnikom ob-
stoječe stanje pri potencialnem prejemniku spodbude 
preveri na kraju samem.

Vsebina dispozicije investicijskega projekta ni pred-
met dopolnitve prijave.

9. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale 

vse zahtevane pogoje in bodo v skladu z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija, imenova-
na s strani direktorja Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, inve-
sticij in turizma, na podlagi naslednjih meril:

Merilo Št. točk

1. Položaj tujega investitorja na trgu 15

2. Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju 5

3.

Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih v predelovalni oziroma 
razvojno-raziskovalni dejavnosti/Obseg prihodkov od prodaje ustvarjene izven 
Republike Slovenije za storitve investicijskih projektov v storitveni dejavnosti,  
ki se mednarodno trži 

9

4. Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv investicijskega projekta 
na produktivnost ostalih domačih podjetij 9
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Merilo Št. točk

5. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 5

6. Raziskovalno-razvojni učinki investicijskega projekta 27

7. Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital 10

8.

Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost/Stopnja izobrazbe 
zaposlenih na investicijskem projektu v storitvene dejavnosti, ki se mednarodno tržijo 
in trgi, na katerih se storitve tržijo/Rezultati izvajanja industrijskih raziskav in vpliv 
investicijskega projekta na odpadke 

15

9. Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih regijah in vpliv  
na brezposelnost 5

SKUPAJ 100

Agencija bo sofinancirala investicijske projekte tistih 
tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku oce-
njevanja dosegle prag najmanj 60 točk. Natančnejši opis 
meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v točki 
III. razpisne dokumentacije.

V primeru, da je investicijski projekt pri enem od 
meril ocenjen z 0 točkami, se projekt zavrne.

10. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2013 je do 

7.873.138,00 EUR. V primeru spremembe državnega 
proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spre-
meni.

Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep 
Vlade spremenil višino pravice porabe na proračunski 
postavki, si agencija pridržuje pravico razveljaviti raz-
pis pred izdajo sklepov o sofinanciranju.

Višina spodbude bo določena na podlagi meril, 
števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije 
(od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nema-
terialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za dodelitev spodbud.

Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30 % 
vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika pod-
jetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodelje-
ne spodbude ne sme presegati 40 %, v primeru malih 
podjetij pa 50 % upravičenih stroškov posameznega 
projekta.

Za določitev velikosti prejemnika spodbude se upo-
rabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I Uredbe Komisi-
je (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 (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah).

Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 
2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje Vlade RS.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega ka-
pitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapita-
la, odda prijavo za sofinanciranje po tem razpisu, znaša 
najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči 24 % 
upravičenih stroškov naložb povezanih z investicijo za 
velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina 
dodeljene spodbude ne sme presegati 32 %, v primeru 
malih podjetij pa za 40 % upravičenih stroškov posame-
znega projekta.

V primeru, ko razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo 
intenzivnosti pomoči (30, 40 ali 50 %), in najvišjo stopnjo 
intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 
32 ali 40 %), preseže skupni znesek vloženega tvega-
nega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, 
dodeljene po tem razpisu, zmanjša samo za znesek 
vloženega tveganega kapitala.

Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna 
vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stro-
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škov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanci-
ranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo 
glede na višino doseženih točk – tako, da imajo prednost 
pri dodelitvi projekti z višjim številom točk.

Če je več projektov z enako oceno, ima prednost 
projekt, ki predvideva večje število ustvarjenih novih za-
poslitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih 
novih zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme v fazi 
ocenjevanja pri merilu št. 6. Raziskovalno-razvojni učinki 
investicijskega projekta večje število točk.

Če vrednost dodeljene finančne spodbude, po oce-
ni projekta, presega višino razpoložljivih sredstev, agen-
cija s prejemnikom ne sklene pogodbe.

11. Pogoj nujnosti
Spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je prijavitelj 

zanjo vložil prijavo za dodelitev spodbude pred začet-
kom izvajanja investicijskega projekta in če je že bila 
podpisana pogodba z agencijo. Za začetek izvajanja 
projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela 
ali je sklenjena prva trdna zaveza za naročilo opreme.

V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem 
mora prijavitelj izpolniti pogoje iz prvega odstavka, hkrati 
pa mora izpolnjevati enega ali več naslednjih meril:

– bistvena razširitev velikosti projektnega podjetja 
ali dejavnosti zaradi spodbude;

– bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti 
zaradi spodbude;

– bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je 
upravičenec porabil za projekt ali dejavnost zaradi po-
moči;

– bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega 
projekta ali dejavnosti;

– če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak 
v zadevni regiji ne bi bil izveden.

12. Obdobje za porabo sredstev
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, 

ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma podpisa 
pogodbe o sofinanciranju. Prejemnik mora izdati zah-
tevek za sofinanciranje najkasneje do 30. 10. 2013. 
Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno garancijo 
prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let in 
treh mesecev od datuma podpisa pogodbe za celoten 
znesek prejete spodbude, s katero banka garantira, da 
bo izplačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne 
bodo dobro izvedene. Bančna garancija mora biti teks-
tovno identična vzorcu garancije na strani 76 razpisne 
dokumentacije.

13. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 23. 8. 2013 oziroma do po-

rabe predvidenih proračunskih sredstev. Prijava mora 
prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, in-
vesticij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, 
v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – Prijava za 
razpis – spodbujanje TNI 2013« ter s polnim naslovom 
tujega investitorja kot prijavitelja in naslovom prejemnika 
spodbude kot pooblaščenca. Prijavitelji morajo izpolnje-
no prijavo oddati v papirni obliki v originalu in v celoti 
v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku oziroma skla-
dno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Po-
sameznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso 
v slovenskem ali angleškem jeziku morajo biti priloženi 
uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik.

Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija 
odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji investitor posebej 
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost 
lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
prijavo.

Na javni razpis se ne more prijaviti prijavitelj s po-
novno prijavo za isti projekt, če o tej prijavi teče pritož-
beni postopek. Prijavitelj lahko prijavo za isti projekt 
vloži šele po pravnomočno končanem pritožbenem 
postopku.

Na ta javni razpis ne more kandidirati prijavitelj, 
ki je v okviru izvajanja projektov v Republiki Sloveniji, 
sodeloval s prejemniki, do katerih ima agencija ali Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli 
odprte terjatve iz naslova sklenjenih pogodb o dodelitvi 
nepovratnih finančnih spodbud. Na tem javnem razpisu 
tudi ne more kandidirati investicijski projekt prejemnika 
spodbude, do katerega ima agencija ali Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli odprte 
terjatve iz naslova prej sklenjenih pogodb o dodelitvi 
nepovratnih finančnih spodbud.

14. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega šte-

vila prijav ne bo javno. Odpiranje bo potekalo naslednji 
delovni dan po roku za prispetje prijav, s pričetkom ob 
9. uri, v prostorih agencije.

Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo 
prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana, ne glede na način dostave na dan, kot 
je določen rok za prispetje prijav, in sicer najkasneje do 
12. ure.

Rok za prispetje prijav v letu 2013 je:
– za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure,
– za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure.
Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za 

prijavo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija 
ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za 
prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vlo-
ge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog 
v letu 2013, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo.

15. Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude
Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo tuji 

investitorji po njihovem pooblaščencu v Republiki Slove-
niji s sklepom obveščeni o dodelitvi oziroma nedodelitvi 
spodbude najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja 
prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani 
agencije.

Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od preje-
ma sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pri tožbe ne mo-
rejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministr stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Vložena pri tožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagate-
lji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne 
spodbude.

Prejemniki spodbude, ki bodo prejeli sklep o dode-
litvi pravice do nepovratne finančne spod bude, bodo 
morali v roku 30 dni od prejema sklepa z agencijo 
podpisati pogodbo, sicer se bo štelo, da so odstopili 
od podpisa pogodbe za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude. Ne glede na zgornje določilo se šteje, da 
je prejemnik spodbude odstopil pravice do nepovratne 
finančne spod bude, če pogodba ne bo sklenjena do 
30. 10. 2013.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija v slovenskem in angle-

škem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova 
ulica 60, Ljub ljana, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro, 
ali na spletnih straneh: www.japti.si in www.investslo-
venia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na 
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elektronski naslov: fdi@japti.si. Za posredovanje do-
kumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko za-
interesirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred 
določenim rokom za prispetje prijav.

17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Ve-
rovškova ulica 60, Ljub ljana (s pripisom: javni razpis TNI 
2013) ali na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si 
(s pripisom: javni razpis TNI 2013), in sicer najkasneje 
8 dni pred rokom določenim za prispetje prijav. Vpra-
šanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca 
javnega razpisa bodo najkasneje 6 dni pred rokom dolo-
čenim za prispetje prijav objavljeni na spletnem naslovu: 
www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega 
razpisa so del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na šte-
vilki +386/1/589-18-84, pri kontaktni osebi mag. Mateju 
Skočirju ali pri vodji razpisa Igorju Lakoti. Morebitna 
vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski 
pošti na elektronski naslov: igor.lakota@japti.si.

Javna agencija Republike Slovenije  
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma

 Ob-2321/13

Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih 

trgih v letu 2013 (JR 1/2013-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospo-

darski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slo-
venija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju 
Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje 
internacionalizacije.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija, javna agencija) obja-
vlja javni razpis »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih 
tujih trgih v letu 2013« (JR 1/2013-446) na podlagi Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list 
RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Pro-
grama Vlade Republike Slovenije za spodbujanje inter-
nacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014, ki ga 
je Vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, z dne 29. 7. 
2010 ter Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT 
Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim 
je Vlada Republike Slovenje dala soglasje dne 5. 3. 2013 
in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ 
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 
2013 in 2014 za področje internacionalizacije med Mini-

strstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave 

tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih 
glede možnosti:

– prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin iz-
delkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;

– prodora novih izdelkov na nov tuj trg.
Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran pri-

kaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, prido-
bljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih prilo-
žnosti prijavitelja

– ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja 
za potrebe novega tujega trga

– priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov 
prijavitelja potrebam novega tujega trga

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavi-
telja na novem tujem trgu

Obstoječi izvoznik po tem razpisu je podjetje, ki je 
v letu 2012 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno 
priznana država1 in Republika Kosovo ali ožje področje 
oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo 
podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza 
v letih 2012 in 2013.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki po-
godbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializi-
ranim za izvedbo tržnih raziskav.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 

tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim 
podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in 
diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša od-
ločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov 
tuj trg.

Cilj razpisa je podpreti 50 slovenskih podjetij pri 
izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fi-

zične2 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12; v nadaljevanju: ZGD-1),

b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali 

srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja 
se upoštevajo določila iz Priloge I3 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 (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah),

d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti4 razvr-
ščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine 

1 Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na 
naslovu http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-
-country-product/.

2 To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje 
ZGD-1.

3 Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:
0003:0047:sl:PDF. 

4 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, 
ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi 
AJPES.
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in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti 2008:

– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Pro izvodnja živil,
– oddelek 11: Pro izvodnja pijač,
– oddelek 12: Pro izvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.29: Pro izvodnja drugih izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja,
e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-

pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list 
RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 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 sku-
paj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico 
kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je te-
koča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino 
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

f. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike 
Slovenije,

g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih sub-
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2),

i. podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje 
navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil 
drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proraču-
na, virov EU in drugih virov),

j. podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno 
prejete državne pomoči.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje, izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2012 zaposlovalo vsaj 
pet oseb za polni delovni čas5,

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje6 
finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem 

5 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obraz-
ca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).

6 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v 
celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih 
stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov 
bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sred-
stva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: vi-
šina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi 
navede, da pričakuje subvencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 
5.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sred-
stev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V koli-
kor podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih sredstev, 
to pomeni odprto finančno konstrukcijo.

tujem trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega razpisa,

c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta, ki znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma 
največ 5.000,00 EUR.

d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem 
tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi 
v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme 
imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raz-
iskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme 
imeti nikakršnega deleža v podjetju,

e. podjetje je obstoječi izvoznik, pri čemer se kot 
obstoječi izvoznik šteje podjetje, ki je realiziralo prodajo 
na trgih izven Slovenije v letu 2012,

f. podjetje v državo, ki je predmet izdelave tržne 
raziskave še ne izvaža, oziroma še ni realiziralo izvoza 
v letih 2012 in 2013,

g. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo7, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt 
(izvedba ene tržne raziskave na enem novem tujem 
trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec).

h. podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem 
tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega raz-
pisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpisa za 
sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 
2011 ali 2012 (JR 4/2011-446 in JR 1/2012-446).

6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidira-

nje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne 
s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne 
bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so nave-
dene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni 
ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. 
poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo biti iz-
polnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, raz-
pisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na 
obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št.

Merilo Največje 
št. točk

1 Poslovna utemeljenost izvedbe 
tržne raziskave 10

2 Ciljni trg 5

3 Reference zunanjega izvajalca 5

4 Delež prodaje izven Slovenije 4

5 Stabilnost podjetja 3

SKUPAJ 27

Način uporabe in pomen posameznih meril sta 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

7 Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa 
s SPIRIT Slovenija,  sklenjeno le eno veljavno pogodbo za 
sofinanciranje upravičenih stroškov.
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Maksimalno število točk je 27. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 18 ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva 
razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena 
glede na število doseženih točk, pri čemer bodo ime-
le prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna ute-
meljenost izvedbe tržne raziskave«, nadalje bodo ime-
le prednost vloge po merilu 2 »Ciljni trg«, vloge po merilu 
3 »Reference zunanjega izvajalca«, vloge po merilu 4 
»Delež prodaje izven Slovenije« in vloge po merilu 5 
»Stabilnost podjetja«.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija, 
javna agencija prispele prej8.

V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in 
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija, 
javna agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega 
reda prispelih vlog9.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo število točk.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.10

Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen 
kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 

8 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi 
časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja 
vlog na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru, da 
bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija, javna agencija 
po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vlo-
ge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V 
primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, 
javna agencija se upošteva datum, ura  in minuta osebne 
oddaje vloge.

9 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je pred-
met žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pi-
sno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor 
SPIRIT Slovenija, javna agencija izmed javnih uslužben-
cev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija, javna agencija. Žre-
banje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognje-
ne listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija, javna agencija 
overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Škatla 
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. 
Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove 
evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj 
odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga 
člani komisije in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva 
se dodeljujejo podjetjem po izžrebanem vrstnem redu.

10 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstruk-
cijo (»Višina sofinanciranja izvedbe tržnih raziskav na tujih 
trgih (€)« + »Lastni finančni viri podjetja (€)« = ali >  »Celo-
tna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave 
brez DDV (€)«). 

načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena 
v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja.

8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 
250.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2013. Preje-
ta sredstva predstavljajo državno pomoč (skupinske 
izjeme).

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % de-
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 
internacionalizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, 
stroškovnem nosilcu (SN) 1508.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje 

internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 -2014«, 
(št. Priglasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša 
intenzivnost pomoči 50 % upravičenih stroškov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne 
more preseči 5.000,00 EUR.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega 
kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se 
dovoljena intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne 
presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.

Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, 
kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud 
posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno 
s pomočjo po »de minimis« pravilu, za iste upravičene 
stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
– strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdela-

vo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec 
z ustreznimi referencami

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se 
uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so 
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja na 
domačem trgu ali obstoječem tujem trgu.

11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni 
in posredovani zahtevki za sofinanciranje tržnih raziskav

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki 
bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis 
in najdlje do 8. 11. 2013.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna 
agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za 
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora 
biti predložen SPIRIT Slovenija, javna agencija najka-
sneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravi-
čenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma 
najkasneje do vključno 8. 11. 2013.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo 
Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa 

podjetja na dan odliva iz katerega mora biti razvidno, da 
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je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo 
biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski 
račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, 
namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini 
se ne prizna;

– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta 
(Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane re-
zultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih.

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi tržne razi-
skave na novem tujem trgu (kopija izdelane tržne raz-
iskave);

12. Način prijave
Javni razpis je odprt do vključno 17. 5. 2013 do 

12. ure.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena 

z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po 
pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za 
pravočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na na-
čin posredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, 
javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, do 
vključno 17. 5. 2013 do 12. ure. Vse nepravočasne vlo-
ge bodo kot prepozne s sklepom zavržene.

Kolikor bo vloga dostavljena osebno mora vlaga-
telj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, ki je vsak dan med 9. in 13. uro.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo 21. 5. 2013 ob 9. uri na 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 
le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opre-
mljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 
zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa, 
bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku 
ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli 
zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predlo-
žitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prija-
vitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slove-
nija, javna agencija odločila na podlagi podatkov, ki jih 
ima na razpolago.

Vse nepravočasne in formalno nepopolne vloge, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne 
bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega 
razpisa in bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, 
ki so navedene v javnem razpisu, se kot neustrezne 
zavrnejo.

14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPI-

RIT Slovenija, javna agencija, s sklepom. Prijavitelji 
bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom naj-
kasneje v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. 
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvana 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni 
od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne 
odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev 
sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji 
na SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst 
dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splo-
šnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih ta-
ksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, 

in sicer v višini 18,12 Eur. Za odločanje o pritožbi je 
pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za 
izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu, www.japti.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, 
javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, vsak 
delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se 
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zah-
teve podane na elektronski naslov raziskave@japti.si, 
s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih 
tujih trgih v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agen-
cija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če 
v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni 
razvidnega zahtevanega pripisa.

16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@japti.si 
s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih 
tujih trgih v letu 2013 – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri-
speti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za pri-
spetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna 
posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronske-
ga sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pri-
pisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem 
naslovu, www.japti.si objavila odgovore na vprašanja 
v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod po-
gojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. 
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1:  Prijava (obvezne priloge tega obraz-

ca so: kopija ponudbe zunanjega izvajalca, kopija refe-
renčne liste z opisom primerljivih izvedenih projektov 
zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izva-
jalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije s strani 
izvajalca/prijavitelja, ki so opremljene z oznako 'kopija 
enaka originalu'. Priloge morajo biti preverljive.)

Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpisni-
mi pogoji.

Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dode-
litvi državne pomoči.

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafirati).
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.

Javna agencija Republike Slovenije  
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma

 Ob-2339/13

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa dr. Jernej Pikalo, mini-
ster za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: 
Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12 – ZSPD-
SLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 – USPDSLS), 
objavlja
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javni razpis
za ponovno prodajo premičnin  

po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Mi-

nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana in Šolski center Maribor, 
Zolajeva ul. 12, Maribor.

2. Predmet prodaje: premičnine; stroji Šolskega 
centra Maribor, na lokacijah Valvasorjeva 75 in Sme-
tanova ul. 18, v Mariboru, po priloženem seznamu, 
objavljenem v petek, dne 19. 4. 2013 na spletni strani 
MIZŠ, http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/, ki niso bile pro-
dane na prvi javni dražbi premičnin dne 28. 2. 2013, na 
lokaciji Smetanova 38 kosov in na lokaciji Valvasorjeva 
39 kosov, skupaj 77 kosov, z navedeno znižano izklicno 
ceno premičnin za minus 25 %; s tržno vrednostjo na lo-
kaciji, od 60,00 EUR do 1.500,00 EUR. Najnižji znesek 
višanja je 10 % ocenjene vrednosti.

3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora ku-
pec podpisati takoj ko je možno oziroma najkasneje 
v 15 dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj 
ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun 
prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem 
premičnine s strani prodajalca po načelu videno – ku-
pljeno – odpeljano.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Šolskega cen-

tra Maribor, v četrtek, dne 9. 5. 2013, na dveh lokacijah 
v Mariboru:

– z začetkom ob 12. uri v šolskih delavnicah na 
Smetanovi ulici 18,

– z začetkom ob 15. uri v šolskih delavnicah na 
Valvasorjevi ulici 75.

5. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 

o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na 
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;

c. dražba bo potekala po načelu videno – kuplje-
no – odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše 
reklamacije ne bodo upoštevane;

d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne 
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se 
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. 
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, 
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne 
dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna;

e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki 
bo podal najvišjo kupnino.

6. Informacije
Interesenti si lahko ogledajo predmete ponovljene 

javne dražbe v sredo, 8. 5. 2013, med 9. in 11. uro, 
na lokaciji Sme tanova ulica 18 in istega dne, v sredo, 
8. 5. 2013, med 12. in 14. uro, na lokaciji Valvasorjeva 
ulica 75.

Ogled je možen tudi izven omenjenega časa 
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije 
v zvezi z ogledom premičnin se obrnite na Srečka Vido-
viča, ŠC Maribor: tel. 02/229-57-71, mob. 040/304-868 
ali srecko.vidovic@guest.arnes.si.

V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jar-
ni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova cesta 16, Ljub ljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: 
smilja.jarni@gov.si.

7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

Republika Slovenija  
Vlada Republike Slovenije

 Ob-2350/13

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; 
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ 
L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ 
L 371/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ 
L 379/2006) z vsemi spremembami; Uredbe o izvaja-
nju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 
31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba); Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12); Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014 (Uradni list RS, 104/12); Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11); Operativnega programa razvoja člove-
ških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani 
Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 
2007 SI 051 PO 001); Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (23/07 
– popr., 41/07 – popr.), 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12); Zakona 
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1); 
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialne-
ga varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – 
ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99 
– ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08, 75/08, 89/10, 
107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 3/13, 10/13); Pravilnika 
o pripravništvu na področju socialnega varstva (Uradni 
list RS, št. 128/04); Pravilnika o izvajanju ukrepov ak-
tivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10 
in 20/12); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja (http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_doku-
menti/pomembni_dokumenti); Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo); Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni 
list RS, št. 37/04); Uredbe o posredovanju podatkov in 
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh 
po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 
22/07); Priglašene sheme pomoči po pravilu »de mini-
mis« po shemi »Spodbujanje zaposlovanja in storitve 
za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010 z dne 
5. 1. 2011, z vsemi spremembami; Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
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uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2); Zako-
na o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 
113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07); Zakona o var-
stvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(Uradni list RS, št. 30/06); Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 
– Skl. US, 43/11, 69/11); Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10); 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
29/10, 57/12 in 21/13 – ZUTD-A, v nadaljevanju: ZPD-
ZC); Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na 
posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013, 
z vsemi spremembami; Odločbe št. OP RČV/4/1/04-0-
-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbuja-
nje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju 
socialnega varstva – Pripravniki« z dne 16. 3. 2010, 
z vsemi spremembami in Pogodbe št. 2611-10-038505 
o sofinanciranju programa »Spodbujanje zaposlovanja 
iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva 
– Pripravniki« (ISARR koda OP13.2.4.1.05.0001), z dne 
26. 5. 2010, z vsemi aneksi, Socialna zbornica Sloveni-
je, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev  

prve zaposlitve na področju socialnega varstva 
– Pripravniki v okviru četrte razvojne prioritete 

»Enakost možnosti in spodbujanje  
socialne vključenosti«  

in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti  
na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

Operativnega programa razvoja človeških virov  
za obdobje 2007–2013

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlova-

nja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju 
socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po prido-
bljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje veljavni 
Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za 
pripravnika na področju socialnega varstva.

Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobraz-

be, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;
– krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvaja-

nje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem 
zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike so-
cialnovarstvenih programov.

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki 
bodo izvedli do 110 zaposlitev pripravnikov na področju 
socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo na 
področju socialnega varstva, in sicer za obdobje trajanja 
pripravništva, z namenom pridobivanja in krepitve nji-
hovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, 
da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogoča 
neposredno zaposlitev na področju socialnega varstva. 
Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas priprav-
ništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja 
delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.

Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci prve za-
poslitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo 
zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot 
jo predpisuje ZSV za pripravnika na področju socialne-
ga varstva.

Do financiranja na podlagi predmetnega javnega 
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:

– so neposredno vezane na projekt, izbran na pod-
lagi razpisa,

– so v skladu s predmetom in ciljem javnega raz-
pisa.

V okviru javnega razpisa so do financiranja upravi-
čene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projek-
tu zaposlitve in usposabljanja pripravnikov:

– zdravniški pregled in zaposlitev pripravnika;
– priprava in izvedba programa pripravniškega 

usposabljanja za pripravnika (strošek plač (bruto) in 
zunanje usposabljanje);

– izvedba mentorstva pripravniku (notranje uspo-
sabljanje);

– usposabljanje mentorjev (zunanje usposabljanje);
– priprava in pristop pripravnika k strokovnemu iz-

pitu s področja socialnega varstva.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne 

pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana za opra-

vljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Slo-
veniji, ki:

a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo 
z nastanitvijo; SKD 88 – socialno varstvo brez nasta-
nitve; SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij 
ali ima SKD 94.94 – dejavnost verskih organizacij po 
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 66/07 in 17/08) ali

b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo iz-
dano s strani ministrstva in so vpisani v register zaseb-
nikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene 
storitve ali

c) so pridobili status humanitarne organizacije, sta-
tus invalidske organizacije ali status v javnem interesu 
s strani ministrstva ali

d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialnovar-
stveno dejavnost;

– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, 
vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja pro-
jekta, ter razpolagajo z ustreznimi kadrovskimi in tehnič-
nimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali 
likvidacijskem postopku ali niso prenehali poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– imajo poravnane vse davke in druge dajatve 
v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne 
v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;

– jim po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona 
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni 
list RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C), torej od 
28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa 
za prekršek po ZPDZ-C.

Ne glede na zgoraj naštete pogoje, do sredstev 
po tem razpisu, skladno s pravili o dodelitvi pomoči 
po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz 
dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ 
L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ri-
bogojstva, premogovništva, primarne pro izvodnje kme-
tijskih pro izvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja 
v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora.

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati 
tudi naslednje posebne pogoje:

– ima najmanj 2 redno zaposlena za polni delovni 
čas, od tega vsaj 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje 
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pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pri-
pravništvo na področju socialnega varstva;

– pripravnika zaposluje skladno z določili tega raz-
pisa ter delovnopravno zakonodajo, ki ureja pripravni-
štvo na področju socialnega varstva;

– zagotavlja mentorstvo pripravniku, skladno s pra-
vilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega 
varstva;

– ima za posameznega pripravnika sprejet program 
pripravništva ter pripravniškega usposabljanja skladno 
s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju social-
nega varstva in določili javnega razpisa.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zapo-
sleni najmanj 2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, 
ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, 
ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, 
lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli le 1 pri-
pravnika.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zapo-
slenih več kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna 
delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja, skladno 
s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju so-
cialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa 
zaposli največ 3 pripravnike.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zapo-
slenih več kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne 
delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja, skladno 
s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju so-
cialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa 
zaposli največ 5 pripravnikov.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja razpisnih po-
gojev lahko SZS od prijavitelja zahteva dodatna pojasni-
la oziroma dokazila.

SZS bo za potrebe tega javnega razpisa pridobila 
dokazila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz ura-
dnih evidenc, ki odražajo stanje na dan oddaje vloge 
o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, razen če ni 
s tem razpisom drugače določeno. Za hitrejšo obravna-
vo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena 
dokazila priloži tudi sam.

2.2 Mentorstvo
Vsak mentor lahko istočasno usposablja največ 3 

pripravnike.
Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati po-

goje za mentorstvo, kot to določa pravilnik, ki ureja 
pripravništvo na področju socialnega varstva in mora 
biti na dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen za 
polni delovni čas pri prijavitelju. Sočasno mora mentor 
imeti znanja andragoško-pedagoških vsebine ter po-
znati didaktične pristope in metode dela s pripravniki, 
komunikacijske sposobnosti ter evalvacijski pristop do 
dela pri usposabljanju pripravnika, kot predpostavko za 
kvalitetno izvedbo mentorstva in pripravništva. Mentorji 
imajo v okviru projekta možnost enkratne udeležbe na 
enodnevnem seminarju, ki vključuje eno ali več v prej-
šnjem stavku navedenih vsebin.

2.3 Izbira kandidata
Izbrani prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zapo-

slovanja pripravnika skladno z veljavno delovnopravno 
zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlo-
vanja, pri čemer mora pridobiti soglasje za zaposlitev 
skladno z ZUJF, če je to z zakonom zahtevano, opraviti 
prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in 
izbirni postopek pred oddajo vloge na razpis (v doku-
mentacijo lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposli-
tev izvede le v primeru, da je delodajalec na razpisu 
izbran), pri čemer se pogodba o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom na podlagi in v okviru tega razpisa skle-
ne šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma 

delodajalca na predmetnem javnem razpisu ter uspe-
šno opravljenem zdravniškem pregledu kandidata za 
pripravnika.

2.4 Trajanje programa zaposlitve iskalca prve zapo-
slitve na področju socialnega varstva – Pripravnik

Prijavitelj je na podlagi tega razpisa dolžan priprav-
nika zaposliti za obdobje trajanja pripravništva, največ 
12 mesecev, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pri-
pravnika določata Zakon o delovnih razmerjih ter Ko-
lektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije. Pripravniku se pripravništvo podaljša 
za čas porodniškega dopusta, daljše bolniške odsotnosti 
ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delov-
nih dni, medtem, ko se pripravniška doba ne podaljša 
za čas letnega dopusta in za čas krajših opravičenih 
odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili Zakona 
o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za dejav-
nost zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko 
tudi skrajša. V nobenem primeru niso upravičeni stroški, 
nastali po 31. 3. 2015.

Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu 
s programom pripravniškega usposabljanja ter se udele-
žiti izobraževanja iz izbirnega področja dela, priprave na 
strokovni izpit, po opravljenem pripravništvu pa opraviti 
strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za izvaja-
nje seminarja »Priprava na strokovni izpit« in opravljanje 
strokovnega izpita s področja socialnega varstva je poo-
blaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo bremena 
za delodajalca oziroma prijavitelja, pod pogojem, da se 
pripravnik udeleži seminarja in uspešno opravi strokovni 
izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih 
mora prijavitelj povrniti SZS.

2.5 Kroženje pripravnikov zunaj organizacije
Prijavitelj je dolžan pripravniku v okviru pripravni-

štva omogočiti, da opravi kroženje v trajanju 10 delovnih 
dni pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da se pripravnik 
v tem obdobju usposablja pri drugem mentorju in dru-
gem delodajalcu, izbranem na istem javnem razpisu. 
Kroženje poteka za vse pripravnike v istem časovnem 
obdobju – spomladi, razen v primeru opravičene od-
sotnosti pripravnika v času kroženja. Seznam izbranih 
prijaviteljev bo SZS objavila na spletni strani SZS najka-
sneje 45 dni pred začetkom kroženja pripravnika.

Mentor je upravičen do mentorskega dodatka tako 
za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot 
mentor, kot tudi za pripravnika, ki je zaposlen pri dru-
gem delodajalcu, za čas njegovega kroženja. Mentorski 
dodatek je upravičen strošek na podlagi dveh sklepov 
delodajalca, in sicer sklepa, ki predvideva mentorstvo 
za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot 
mentor, in posebnega sklepa, ki predvideva mentorstvo 
za pripravnika, ki kroži. Mentorski dodatek je upravičen 
strošek zgolj za čas pripravništva.

Kroženje pripravnika iz prejšnjega odstavka je po-
trebno določiti v pogodbi o zaposlitvi med delodajalcem 
in pripravnikom.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javne-

ga razpisa je 2.061.447,91 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru četrte ra-
zvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje soci-
alne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake 
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celo-
tnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pred-
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stavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

3.2 Državna pomoč
Za prijavitelje, ki so prejemniki sredstev po pravi-

lu »de minimis«, bodo stroški, prejeti na podlagi tega 
razpisa oziroma pogodbe o izvedbi projekta predsta-
vljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi she-
me »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, 
št. priglasitve: M003-5022860-2010, z dne 5. 1. 2011, 
z vsemi spremembami.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna po-
moč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki 
deluje v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 
100.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni 
prejemniki iz dejavnosti, določenih v 1. členu Uredbe 
1998/2006/ES.

Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolniti 
tudi Izjavo o pomočeh »de minimis« (Izjava o pomočeh 
»de minimis«) o:

1. višini prejetih sredstev po pravilu »de minimis« 
v obdobju zadnjih treh proračunskih letih (tekoče leto ter 
dve pretekli leti),

2. višini dodeljenih, vendar še ne izplačanih sred-
stev po pravilu »de minimis«,

3. višini prijavljenih, vendar še ne odobrenih sred-
stev po pravilu »de minimis«,

4. višini zaprošenih sredstev v okviru projekta, pri-
javljenega v okviru tega javnega razpisa.

Kolikor bodo sredstva iz točke 1., 2. in 4. skupaj 
presegla omejitev po pravilu »de minimis«, bo vloga 
v postopku ocenjevanja zavrnjena.

3.3 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upra-
vičenosti stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, so proračunska leta 2013, 2014 in 2015.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravi-
čeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogod-
be o izvedbi projekta do vključno 90 dni po zaključku 
pripravništva. V nobenem primeru SZS ne sofinancira 
stroškov nastalih po 31. 3. 2015.

3.4 Upravičeni stroški in dokazila
Stroški, upravičeni do financiranja na podlagi pred-

metnega javnega razpisa (v nadaljevanju: upravičeni 
stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zapo-
slovanjem pripravnikov, skladno z določili veljavne de-
lovnopravne zakonodaje oziroma na tej podlagi sprejetih 
podzakonskih predpisov.

Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani 
z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o so-
financiranju projekta, in sicer:

– strošek plače pripravnika in mentorski dodatek 
(strošek na enoto C), (to je skupni strošek v vrednosti 
1.490,00 EUR, ki vključuje plačo pripravnika z vsemi 
pripadajočimi davki in prispevki, povračilo stroškov za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, nadomestila plače 
ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo 
(regres), dodatno pokojninsko zavarovanje (zakonsko 
obvezno), skladno s Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ in 
Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in social-
nega varstva Slovenije, ko nadomestilo plače zagotovi 
delodajalec za pripravnika v višini 1.450,00 EUR na pri-
pravnika na mesec) in mentorski dodatek (40 EUR na 
pripravnika na mesec).

– stroški izobraževanja in usposabljanja, in sicer:
– stroški zunanjega usposabljanja (seminar za 

mentorje, seminar za pripravnike – vsebine s področja 
socialnega varstva – izbirne vsebine),

– strošek seminarja – priprava na strokovni izpit 
(strošek na enoto A),

– strošek opravljanja strokovnega izpita s podro-
čja socialnega varstva (strošek na enoto B).

– stroški zdravniškega pregleda za pripravnike.
Strošek DDV ni upravičen strošek projekta in ga 

krije prijavitelj sam.
Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu do-

kazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih ra-
čunovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil 
o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno ak-
tivnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev 
v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, in 
sicer v skenirani obliki skladno z Navodili SZS.

Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogo-
jev za predložitev dokazil o nastalih stroških je določena 
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za program-
sko obdobje 2007–2013, objavljenih na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-2007-2013.

4. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani 
na javnem razpisu

Prijavitelji, izbrani na tem javnem razpisu, bodo 
imeli naslednje pravice in obveznosti:

– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zako-
nodajo o javnem naročanju in pri tem dosledno spošto-
vati protikorupcijsko klavzulo, kot je določena v 14. členu 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco 
o projektu;

– hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 
10 let po zaključku projekta;

– zagotavljati SZS, Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti kot posredniškemu 
telesu (v nadaljevanju: posredniško telo), Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo kot organu upra-
vljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu 
za finance kot organu za potrjevanje (v nadaljevanju: 
organ za potrjevanje), Uradu za nadzor proračuna kot 
revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) 
ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim 
organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju 
ciljev in rezultatov;

– zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu 
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu 
ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim 
organom EU informacije o morebitnih prihodkih, pove-
zanih z izvajanjem projekta;

– zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu 
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu 
ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim 
organom EU dostopnost dokumentacije o projektu;

– zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih 
v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parla-
menta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
(z vsemi spremembami);

– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti 
o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, po-
sredniškega telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije 
št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006;
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– obveščati SZS o spremembah projekta in jamčiti, 
da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih 
sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 
Sveta št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006;

– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev, nespoštovanja pogodbenih določil, kršitve določil 
pravila pomoči »de minimis« ali dvojnega financiranja 
projekta s strani drugih javnih virov, vrniti vsa prejeta 
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, 
obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila.

Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta bo izbra-
ni prijavitelj, skladno z zakonodajo, ki ureja delovna 
razmerja, sklenil pogodbo za zaposlitev pripravnika za 
obdobje trajanja pripravništva, kot ga upoštevaje stopnjo 
izobrazbe pripravnika določata Zakon o delovnih raz-
merjih ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije, in sicer največ 12 me-
secev, praviloma za polni delovni čas.

5. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je trideset dni po objavi tega 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to 
je do vključno ponedeljka, 20. 5. 2013.

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Prijavitelji pošljejo prijave priporočeno po pošti naj-
kasneje do 20. 5. 2013 do 24. ure ali pa jih oddajo oseb-
no v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljub ljana do 20. 5. 2013 do 12. ure.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, 
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter 
vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za 
spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na 
področju socialnega varstva – Pripravniki«. Vloge na 
ovojnici oziroma kuverti morajo biti označene s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja ter z označbo naziva 
javnega razpisa ali pa prijavitelji na pisemsko ovojnico 
oziroma kuverto prilepijo izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 
razpisne dokumentacije.

Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane 
vloge bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem.

Pravilno opremljene vloge so vloge, opremljene 
skladno z zahtevami tega poglavja. Za pravočasno vlo-
go se šteje vloga, ki bo SZS osebno predložena do da-
tuma in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Prijavitelji lahko v okviru javnega razpisa oddajo 
eno ali več vlog za zaposlitev pripravnikov v skladu s po-
goji, navedenimi v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je 
potrebno oddati ločeno vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

6. Odpiranje vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila razpisna komisija, imenovana s strani predstojni-
ka SZS. Komisija je najmanj tričlanska.

Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni dan po 
roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 9. uri, 
v prostorih Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljub ljana. Odpiranje bo javno. V prime-
ru velikega števila predloženih vlog, razpisna komisija 
lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se 
prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred pred-
videnim datumom javnega odpiranja z obvestilom na 
spletni strani SZS: http://www.soczbor-sl.si/

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog preveri-
la formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se 
bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 

označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo razpisna 
komisija najkasneje v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. 
Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan 
po pošti, skladno z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom iz prejšnjega odstavka, bodo zavržene, ra-
zen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev 
vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno eviden-
co državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnega pooblastila.

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

je predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je SZS prejela v okviru tega jav-
nega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SZS popraviti 
očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih 
sredstev ne sme spreminjati.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno 
s pozivom za dopolnitev, bo razpisna komisija dodatno 
presodila, kot sledi:

– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino za-
prošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek oce-
njevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina za-
prošenih sredstev;

– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal del vloge, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na dru-
gačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale 
vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri 
čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane pri točkovanju.

Vloga prijavitelja je popolna, ko razpisna komisija 
SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lah-
ko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži 
tudi sam.

Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno ozna-
čene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in 
sicer na podlagi meril, določenih v 7. točki tega razpisa.

7. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le formalno po-

polne vloge.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija pre-

verila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za 
kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 2. toč-
ki predmetnega javnega razpisa.

Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splo-
šnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna 
vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.

Razpisna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagodi-
tev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku 
in na način, ki bo določen v pozivu, bo razpisna komisija 
vlogo ocenila na podlagi posredovanih podatkov.

8. Merila za izbor projektov
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge ter 

vloge, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje razpisa, 
ocenila na podlagi naslednjih meril:



Stran 1304 / Št. 32 / 19. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1 Ustreznost programa 
pripravniškega usposabljanja 20

2 Ustreznost mentorstva 
pripravniku 20

3 Ustreznost kadrovske strukture 20

4 Regijska razvitost po statističnih 
regijah Republike Slovenije 20

5 Umeščenost v mrežo izvajalcev 
socialnovarstvene dejavnosti 20

Skupno število točk 100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je 
v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se 
bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 
45 točk. Razpisna komisija bo na osnovi rezultatov oce-
njevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev do 
110 vlog, ki bodo dosegle najvišje število točk.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo dosegle zadostne-
ga števila točk na podlagi razpisnih meril za izbor, pa 
bodo zavrnjene.

V primeru, da več prijaviteljev oziroma vlog do-
seže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo 
na predlog prejemnikov sredstev preseženo skupno mo-
žno število izbranih vlog, bodo imele prednost oziroma 
bodo izbrane vloge, ki bodo pri merilu »regijska razvitost 
po statističnih regijah Republike Slovenije« prejele večje 
število točk. Če bo število točk enako tudi po tem merilu, 
bodo prednost imele vloge z višjim številom točk pri me-
rilu »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene 
dejavnosti«. V primeru, da bo število točk še vedno ena-
ko, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema 
le teh (prednost bodo imele tiste, ki bodo prej oddane 
osebno oziroma priporočeno na pošto).

V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogod-
be ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se 
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, 
ki pa vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk.

O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odlo-
čil predstojnik SZS oziroma oseba, ki jo bo ta pooblastil 
za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila 
najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog. 
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh: http://www.
soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si.

Izbranim prijaviteljem SZS posreduje sklepe o iz-
boru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi 
projekta. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper odločitev SZS o vlogi za dodelitev sofinan-
ciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni 
od dneva vročitve sklepa. Tožba ne ovira izvršitve skle-
pa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne 
zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z iz-
branimi prijavitelji.

9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
Sveta št. 1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prija-
vitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani razpisne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skriv-
nost, lahko SZS, posredniško telo in drugi organi, ki so 
vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in 
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma 
sezname in analize.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja 
programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih 
družbah in 37. členom Uredbe št. 1083/2006/ES.

Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izpla-
čanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani SZS. 
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in preje-
mniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani SZS, www.
soczbor-sl.si ali jo naročijo na e-naslovu: helena.kocjan-
cic@soczbor-sl.si

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zve-
zi z razpisom bodo objavljeni spletnem naslovu: www.
soczbor-sl.si.

SZS bo organizirala informativno delavnico za po-
tencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrob-
neje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni 
razpis bo potekala dne 7. 5. 2013.

Kraj izvedbe in program poteka informativne de-
lavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.socz-
bor-sl.si/ najkasneje dne 23. 4. 2013.

Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov 
ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, 
kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje 
in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice 
bo SZS objavila po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančnejša opredelitev pogojev za kandidiranje 

na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani 

na javnem razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Merila za izbor
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-2293/13

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa 
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v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 
in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega pozi-
va in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, 
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah 
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/09) objavlja Javni ciljni razpis za izbor 
kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2013 
– izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsa-
kemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika« (v nada-
ljevanju: JR6–RSK OŠ in SŠ–2013).

Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena 
na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje 
pa tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave 
obvestila v Uradnem listu RS dne 19. 4. 2013 in se iz-
teče dne 20. 5. 2013.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2301/13

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. čle-
na Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), drugega 
odstavka 33. člena in prvega odstavka 47. člena Pra-
vilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in 
merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-
godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: razpis):

– javni razpis za sofinanciranje digitalizacije slo-
venske kinematografije za leto 2013.

Razpis iz prve alineje tega obvestila se prične 
z dnem 19. 4. 2013 in se zaključi z dnem 20. 5. 2013. 
Besedilo navedenega razpisa bo objavljeno na spletnem 
mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije: www.film-center.si, v za-
vihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-2255/13

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika 
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma 
(Uradni list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu Občine 
Kuzma za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13), objavlja 
Občina Kuzma

javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa  

v Občini Kuzma za leto 2013
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa 

v Občini Kuzma za leto 2013.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina Kuzma, Kuz-

ma 60c, 9263 Kuzma.
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2013 
in sofinanciranje naslednjih vsebin:

– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-
trebami (motnjami v razvoju),

– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo 

društva za posamezne športne panoge in drugih asoci-
acij v športu ter izvedba njihovih programov,

– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji 

izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, 

ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma 
športne panoge,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje špor-
tnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in 
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole 
in visokošolski zavodi.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci progra-
mov športa.

Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo 

izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da športne programe izvajajo na območju Občine 
Kuzma,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, 
s sedežem v Občini Kuzma, in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne 
zavode),

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske 
(strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali 
strokovno usposobljene delavce za opravljanje te špor-
tne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,

– da imajo za prijavljene športne programe organi-
zirano redno športno dejavnost,

– da so registrirani in na območju Občine Kuzma 
delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, 
za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o re-
gistriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini 
(pogoj velja samo za društva in zveze).

V. Merila za sofinanciranje programov športa: špor-
tni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo 
na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril 
in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa 
športa v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 17/09).

VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je name-
njena za programe iz III. točke tega razpisa, je 20.000 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega pro-
grama športa morajo biti porabljena v v letu 2013.

VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa 

v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije.
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Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na občinski upravi Občine Kuzma.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni 
strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko iz-
vajalci športnih programov dobijo na občinski upravi Ob-
čine Kuzma, pri Simoni Čurman, na tel. 02/555-80-14, 
vsak delovni dan, od 8. do 14. ure.

IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 

osebno na občinski upravi Občine Kuzma ali po pošti 
kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 25. aprila 2013, 
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, 
s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj« in z oznako: »Iz-
bor izvajalcev letnega programa športa v občini Kuzma 
za leto 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno po-
šiljko ali tega dne do 12. ure oddana na občinsko upravo 
Občine Kuzma.

Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa (polni na-

slov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 

30. aprila 2013.
Vloge bo odpirala komisija, ki jo imenuje župan. 

Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan 

občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih progra-
mov za leto 2013.

Občina Kuzma

Št. 33002-1/2013-1 Ob-2292/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter 
- Vrtojba za leto 2013 (Uradni list RS, št. 7/13) in na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za 
programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter 
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08), v nadaljevanju: pra-
vilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov  

in investicij v kmetijstvu na območju  
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja za leto 2013 v Občini Šempeter 
- Vrtojba po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skla-
dno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, Uredbo ko-
misije (ES) št. 1998/2006 ter Pravilnikom o dodeljevanju 
finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu 
v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08).

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
A. Pomoči za skupinske izjeme (Uredba komisije 

ES št. 1857/2006)
B. Pomoči »de minimis« (Uredba komisije ES 

št. 1998/2006)
C. Druge pomoči (Pravilnik o dodeljevanju finančnih 

pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08)

II. Upravičenci in splošni pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), 

ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani 
za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo 
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se 
bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba;

– registrirana stanovska in interesna društva, javni 
zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prija-
vljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja 
ali se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Splošni pogoji financiranja:
Splošna določila:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

popolna in predložena v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in 
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene 
z razpisom;

– prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sred-
stev, pridobljenih na osnovi tega razpisa;

– upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri;

– v primeru, da bodo sredstva, namenjena za fi-
nanciranje posameznega ukrepa, zaradi predpisanih 
omejitev oziroma premalo izkazanega interesa ostala 
neporabljena, se na osnovi predloga komisije, lahko 
prerazporedijo za namene, kjer izkazani interes presega 
višino razpoložljivih sredstev;

– v primeru, da bo glede na izražen interes za po-
samezni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo 
razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila 
proporcionalno, v primeru večjih investicij bo strokovna 
komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinancira-
nje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma 
programa;

– pri ukrepih VIII.A.1.1, VIII.A.1.3, VIII.A.1.4, 
VIII.B.1, VIII.B.2 in VIII.B.3 mora upravičenec investicijo 
ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev;

– nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) 
niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na 

javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za 

ukrepe A s področja skupinskih izjem predložiti predra-
čun tekočega leta – v času po izdani odločbi o odobritvi 
sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o pla-
čilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, 
blagajniški prejemek),

– predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s po-
dročja »de minimis«,

– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– obrazec za ugotavljanje davčne osnove,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti 

najemno ali zakupno pogodbo,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investi-

cijah,
– seznam prijavljenih stroškov programa,
– podpisan vzorec pogodbe.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so 

podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 
VIII tega razpisa.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za 

leto 2013 v okvirni višini 34.000 EUR. Na podlagi Odloka 
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o proračunu občine se sredstva namenijo za naslednje 
ukrepe v okvirni višini:

A. Pomoči za skupinske izjeme: 24.000 EUR;
B. Pomoči »de minimis«: 2.000 EUR;
C. Druge pomoči: 8.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev:
– Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni 

vrsti ukrepov iz točke VIII.
– Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih 

vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca 
in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija 
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih 
stroškov posamezne investicije oziroma programa.

– V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob 
realizaciji investicije oziroma programa nižji od upraviče-
nih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek 
sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, 
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

IV. Rok za predložitev vlog:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa VIII.A do vključno 1. 6. 2013
iz točke razpisa VIII.B do vključno 1. 6. 2013
iz točke razpisa VIII.C do vključno 1. 6. 2013
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neute-

meljene pa zavrnjene.
Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:
Vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno 

po pošti na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Iva-
na Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na 
sprednji strani ovojnice »Javni razpis kmetijstvo 2013 
– Ne odpiraj«.

V. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Sred-
stva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim 
odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizi-
rana v času:

– od prejema odločbe, izdane na podlagi tega raz-
pisa in najkasneje do 10. 8. 2013 (za ukrepe iz točke 
VIII.A);

– od 11. 8. 2012 do najkasneje 10. 8. 2013 (za ukre-
pe iz točke VIII.B);

– od 2. 6. 2012 do najkasneje 1. 6. 2013 (za ukrepe 
iz točke VIII.C).

VI. Pregled in ocenitev vlog:
– Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komi-

sija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu 
upošteva določila pravilnika.

– Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pra-
vočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene 
kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

– Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in 
popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sred-
stev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči 
tajnik Občine Šempeter - Vrtojba.

VII. Obvestilo o izidu razpisa:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega Razpisa 
s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda taj-
nik Občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi 
pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in 

prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila 
o namenski porabi sredstev.

Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od po-

nedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. 
do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter - Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni 
strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.sempeter 
- Vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila.

VIII. Ukrepi
VIII.A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES 

št. 1857/2006)
VIII. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno pro izvodnjo – Ukrep 1
Omejitve ter drugi pogoji za Ukrep 1:
– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu go-
spodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh zaporednih proračunskih let.

– Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
– Pomoč se ne dodeli za pro izvodnjo pro izvodov, 

ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro-
izvode, za nakup živali, enoletnih rastlin in pro izvodnih 
pravic, za drenažna dela ali opremo za namakanje in 
namakalna dela.

– Kumulacija: najvišje višine sofinanciranja pomoči 
po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali 
se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sred-
stev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.

1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve kmetijskih ze-

mljišč za izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-

vesticije brez DDV.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev za-

rasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, 
rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih 
zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito 
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški 
večletnih sadik in zatravljanja in drugi stroški vezani na 
urejanje zemljišč, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti 
do 10 % upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kme-
tijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun 
tekočega leta ob prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi 
pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni na-
log, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), 
vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega 
načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna po-
godba, kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če gre 
za nakup zemljišča).

2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve poti, ki niso jav-

no dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja pro-
izvodnih stroškov.

Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup 
kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10 % upravičenih stro-
škov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestav-
ni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija poti, ki niso javno dobro, 
še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po pre-
jemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in doka-
zilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakci-
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ji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami, 
kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene 
poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba 
ali soglasje lastnikov zemljišč, po katerih poteka urejanje 
in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupo-
prodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom 
pomoči.

3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi 

izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti 

investicije brez DDV.
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, 

agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 

podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun 
tekočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi 
pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni 
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški pre-
jemek), vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo kata-
strskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna 
zakupna pogodba.

4. Nakup opreme
Cilj ukrepa: sofinanciranje nakupa opreme za 

osnovno kmetijsko pro izvodnjo.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti 

investicije brez DDV.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in stroj-

na oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki 
s potrebno opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vredno-
sti do 10 % upravičenih stroškov naložbe, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun 
tekočega leta ob prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi 
pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni 
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški pre-
jemek), vloga z zahtevanimi prilogami, kopija overjene 
kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izpla-
čilom pomoči.

VIII. A. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 
Ukrep 2

1. Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki 

jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter 
zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je raz-
lika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz 
nacionalnega proračuna do 50 % upravičenih stroškov 
zavarovalne premije

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za posevke 

in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara stre-
le, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno 
rastno dobo;

– sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni 
živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zako-
la z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi 
bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno 
zavarovalno leto.

Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva 
določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje 
pridelkov in/ali živine.

VIII. A. 3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kme-
tijskih pro izvodov – Ukrep 3

1. Kakovostni kmetijski pro izvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje pro izvodnje kakovostnih 

kmetijskih pro izvodov.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stro-

škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne 
vključuje neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje pro-

izvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za prizna-
nje geografskih označb in označb porekla ali potrdil 
o posebni naravi pro izvoda skladno z ustreznimi ured-
bami Skupnosti;

– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, ka-
kršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju 
analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), 
sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upo-
števanja pristnosti in tržnih normativov ali programov 
presoje vplivov na okolje;

– za usposabljanje osebja za uporabo programov 
in sistemov iz prejšnje alineje;

– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski 
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovo-
sti in podobnih sistemov.

Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za 
stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna 
vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, 
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še 
ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po preje-
mu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazi-
lo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, 
blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami.

VIII. A. 4. Zagotavljanje tehnične podpore – Ukrep 4
1. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti 

s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposablja-
nja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmo-
vanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne 
vključuje neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predava-
nja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, 
strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajal-
cu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, 
ipd.;

– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški ude-
ležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine raz-
stavnih prostorov, simbolične nagrade;

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje 
stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani);

Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri 
za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je do-
stopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva 
pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, 
investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob 
prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti 
račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o iz-
vedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zah-
tevanimi prilogami.
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VIII.B. »De minimis« (Uredba komisije ES 
št. 1998/2006)

Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posame-

znemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR 
bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih prora-
čunskih let.

Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k do-
deljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste 
upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le 
enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.

VIII. B. 1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah – Ukrep 5

1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa: povečati ponudbo dopolnilnih dejavno-

sti in kvalitete pro izvodov, ustvariti pogoje in možnosti 
za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje 
dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, grad-
bena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno 
z računalniško opremo, stroški promocije, stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih 
z dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila 
o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali 
računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do za-
ključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izpla-
čilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa 
ne sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII. B. 2. Naložbe v v nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih – Ukrep 6

1. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih

Cilj ukrepa: povečati pestrost ponudbe na kmetijah, 
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, grad-
bena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno 
z računalniško opremo, stroški promocije, stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih 
z dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila 
o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali 
računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do za-
ključka tekočega razpis, dokazilo o plačilu pred izpla-
čilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa 
ne sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII. B. 3. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev 
– Ukrep 7

1. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev
Cilj ukrepa: izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti 

pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih 
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje 
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcionira-
nje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kme-
tijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija 
kmetijskih in drugih pro izvodov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila 
o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev) predračuni ali ra-
čuni, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključ-
ka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom 
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne 
sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII.C. Druge pomoči
VIII. C. 1. Sofinanciranje priprave projektov na po-

deželju – Ukrep 8
1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki 
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za 
kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.

VIII. C. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na po-
deželju – Ukrep 9

1. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofi-
tnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih pro-
jektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, 
priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih 
stroškov prireditev …)

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.

Občina Šempeter - Vrtojba

 Ob-2298/13

Mestna občina Ljub ljana objavlja na podlagi prve-
ga odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 
15/08 – ZPacP in 77/08 – ZDZdr; ZZDej) in sedme točke 
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18. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Ljub ljana

1. Koncedent: Mestna občina Ljub ljana (v nadalje-
vanju: MOL).

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe na področju osnovne zdra-
vstvene dejavnosti v MOL:

– 1 koncesija na področju splošne medicine v DSO 
Trnovo in DSO Črnuče.

4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa 
koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje 
koncesija:

4.1. 1,04 programa splošne medicine (0,52 progra-
ma v DSO Trnovo, ČS Trnovo in 0,52 programa v DSO 
Črnuče, ČS Črnuče).

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. 
Izbrani kandidati pričnejo opravljati koncesijsko dejav-
nost najkasneje v roku 2 mesecev od dneva sklenitve 
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se 
koncesija odvzame z odločbo.

6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati:
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-

pisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, 
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju za-
konsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj 
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v origi-
nalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega 
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazi-
lom ali lastno nadomestno izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj fizična oseba:

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je 
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.1.4. da bo v primeru podelitve koncesije vsak dan 
od ponedeljka do petka izvajal koncesijsko dejavnost 
v ordinacijskih prostorih tako v DSO Trnovo kot tudi 
v DSO Črnuče. V ta namen bo pred začetkom opravlja-
nja koncesijske dejavnosti z družbo DEOS d.d. sklenil 
pogodbo o uporabi ordinacijskih prostorov. Poleg tega 
mora imeti vlagatelj ustrezno opremo in, če zahteva na-
rava dela, tudi ustrezne kadre;

6.1.5. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.1.6. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni 
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki 
v katerih MOL nastopa kot stranka.

6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v pri-
meru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil 
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z od-
ločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.2.4. da bo pravna oseba v primeru podelitve kon-
cesije vsak dan od ponedeljka do petka izvajala kon-
cesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih tako v DSO 
Trnovo kot tudi v DSO Črnuče. V ta namen bo pred 
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti z družbo 
DEOS d.d. sklenila pogodbo o uporabi ordinacijskih 
prostorov. Poleg tega mora imeti pravna oseba ustrezno 
opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje 
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije;

6.2.6. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske 
dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti 
v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero 
kandidira pravna oseba na tem razpisu;

6.2.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonite-
ga zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni 
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki 
v katerih MOL nastopa kot stranka.

7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji 

z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena 
v 4. točki besedila javnega razpisa):

7.1.1. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 
10 točk;

7.1.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri no-
silcu dejavnosti: največ 10 točk;

8. Žreb:
Če v okviru iste razpisane koncesije dosežeta dva 

ali več najbolje ocenjenih vlagateljev (na podlagi meril 
navedenih v javnem razpisu) enako število točk, se iz-
vede žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti naslovlje-
ne na naslov Mestna občina Ljub ljana, glavna pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge 
prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s pri-
poročeno pošiljko najkasneje do 6. 5. 2013 do 24. ure 
ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 6. 5. 
2013 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka od 8. 
do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).

11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo 

ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki 
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. po-
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glavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog 
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi 
ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo kon-
cesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravil-
ne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim 
pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne 
bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno 
odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopol-
njevanje vlog ni možno.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče 
od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, 
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se 
koncesije ne podeli.

12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesi-
jo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena 
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 9. 5. 2013 ob 
9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno var-
stvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletnih straneh MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v glavni pisarni MOL:

– od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 410-10/2013 Ob-2300/13

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), 7. člena Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Obči-
ni Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 8/12), Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 106/12) ter Letnega programa kulture v Obči-
ni Sežana za leto 2013, št. 032-1/2013-4 sprejet dne 
21. 2. 2013 na seji Občinskega sveta Občine Sežana, 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) Občina 
Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev  

v Občini Sežana za leto 2013
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za dejavnosti kulturnih društev za leto 2013 v Ob-
čini Sežana, proračunska postavka: 242501 »Dejavnost 
društev s področja kulture in individualnih kultur«.

Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno 
dejavnost kulturnih društev v Občini Sežana za leto 
2013, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje de-
javnosti kulturnih društev v Občini Sežana. Občina Se-
žana sofinancira programe iz različnih področij kulture.

Splošni pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in imajo de-

javnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitve-
nem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poro-

čilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu 

v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finanč-
ni plan za tekoče leto.

Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so 
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kultur-
nih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 
8/12).

Višina razpisanih sredstev znaša 25.924,00 €. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.

Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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: 
Bojana Kermolj (soba št. 66), 05/731-01-27, bojana.ker-
molj@sezana.si.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2013« in mora 
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

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 dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana 
2013«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za 
prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno 
na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vlo-
žišču 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 razpi-

su, bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni po zaključku 
razpisa.

Sredstva se dodelijo s sklepom, upoštevaje število 
zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ 
do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper sklep 
direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje or-
ganizacijske enote, je možno vložiti pritožbo na župana 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini 
Sežana. Če se izvajalec oziroma prejemnik sredstev 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Občina Sežana

Št. 330-0003/2013 Ob-2306/13

Na podlagi 24. in 26. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proraču-
nu Občine Tolmin za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13) 
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in ra-
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zvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin (Primorske 
novice Uradne objave, št. 34/2007, 21/2008) Občina 
Tolmin objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin  
v letu 2013

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Tolmin v letu 2013 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008, 
in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo 
Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za 
naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):

A.) Pomoči na področju primarne pridelave kme-
tijskih pro izvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske 
izjeme:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo,

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju.

B.) Pomoči »de minimis« na področju predelave in 
trženja kmetijskih pro izvodov:

3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah,

4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz od-
ročnih krajev.

III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, 
upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pri-
dobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana 
dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog

Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tol-
min je omejena in znaša 35.000,00 EUR. V primeru 
ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen 
ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetij-
stvo, turizem in razvoj podeželja lahko prerazporedijo za 
druge ukrepe, določene v tem javnem razpisu.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi na-
slednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju pro-
računskih sredstev:

A.) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske iz-
jeme

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 

15.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-

pov: 2.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb v lastno 

primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov, ki jih opre-
deljuje Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se do-
deljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so 
namenjene za:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živi-
norejsko 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,

– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno 
s pripadajočo opremo,

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključ-
no z računalniško programsko opremo,

– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko izrabo za 
namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje 
v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če je nakup kmetij-
skih zemljišč sestavni del celotne naložbe,

– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-
kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov,

– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov 
za rastlinsko pridelavo, vključno s pripadajočo opremo,

– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-

stopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano 

pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov 

na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, 
poti v trajnih nasadih na kmetiji).

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in 
travnikov).

Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska go-

spodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo 
med majhna in srednje velika podjetja, kot je oprede-
ljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, se 
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov, 
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so vpisana v regi-
ster kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska 
gospodarstva), in sicer:

– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev z živinorejsko in rastlinsko pro izvodnjo kmetijska 
gospodarstva, ki imajo naslov oziroma sedež v Občini 
Tolmin, ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska ze-
mljišča na območju Občine Tolmin;

– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-
stopov kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oziro-
ma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine 
Tolmin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodeli-

tev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev;

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-
stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kme-
tijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidira za 
sredstva po tem razpisu;

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah;

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa;

– v primeru naložb v urejanje pašnikov mora povr-
šina pašnika obsegati najmanj 5000 m²;

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
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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 v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih 
površin;

– po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi 
za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev;

– investicija mora biti v skladu z novo uvedenimi 
minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega 
počutja živali;

– računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu 
sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do 
29. 11. 2013;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Sku-
pnosti;

– 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 gospo-
darstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja 
(kmetijska gospodarstva), ki niso podjetja v težavah;

in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija (KSS Tolmin);

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo kata-
strskega načrta, program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba (KSS Tolmin), in potrdilo pristojnega 
organa lokalne skupnosti za okolje in prostor o namen-
ski rabi zemljišča, ki je predmet urejanja, z opredeljenimi 
morebitnimi varovanji in omejitvami;

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano 
investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo 
pa račun o izdelavi;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo in-
vesticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovo-
ljenja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti in-
vesticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS 
Tolmin);

– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep 
prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega go-
spodarstva;

– zakupno (najemno) pogodbo, če se naložba 
nanaša na zemljišče (objekt) v zakupu (najemu);

– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v primeru, 
da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata 
o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kme-
tija z integrirano pridelavo).

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.

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 Republike Slovenije 
(RS) ali sredstva Evropske Unije (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 namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in na-

makalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju 
prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %,

– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-
mljišč,

– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev RS in EU,
– nakup pro izvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe na obmo-

čjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložbe na ostalih 

območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od 

vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenziv-
nost pomoči poveča za 10 % (te naložbe morajo biti 
opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske 
dejavnosti kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnje-
ni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005).

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo na leto.

Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, 

gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, prive-
zov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, 
napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo, izločke …);

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški no-
vogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih 
objektov in skladišč za krmo (objekti za shranjevanje 
kmetijske mehanizacije, silosi …), razen obnove ali re-
konstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja 
standarda Nitratna direktiva;

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, 
vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki ne presega-
jo 10 % upravičenih stroškov celotne naložbe;
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– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasa-
dov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava 
izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasa-
da, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup 
mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, 
nakup in postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in 

obor (nakup opreme za ograditev pašnika in pregraditev 
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opre-
me za ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del pri ureja-
nju kmetijskih zemljišč in dostopov (stroški odstranjeva-
nja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, 
analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja 
vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega seme-
na …), razen drenažnih del in materiala za drenažo;

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izve-
dljivosti, nakup patentov in licenc …).

Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne 
upoštevajo kot upravičeni stroški.

Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 
400.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let oziroma 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetij-
sko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, 
in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva 
dodeljena.

Dodatna merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK 3 točke
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOP 2 točki
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOP 1 točka
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOP 0 točk
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 20 ha (GERK) in več 3 točke
– od vključno 10 do 20 ha (GERK) 2 točki
– do 10 ha (GERK) 1 točka
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2013 3 točke
– nosilec KMG. je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2013 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2013 1 točka
4. že prejeta sredstva občinskega proračuna iz naslova ukrepa »Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno pro izvodnjo« iz PRP 2007–2013:
– vlagatelj še ni prejel finančnih sredstev 3 točke
– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena enkrat 2 točki
– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena dva ali večkrat 0 točk

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR. 
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delav-

cev na kmetijskih gospodarstvih, svetovalne storitve, 
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
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Cilj ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost ter zago-

toviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih go-
spodarstev s pomočjo strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja ter promocijsko informativnih akcij.

Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnič-

ne podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje 

storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja;

2. registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodeli-

tev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– program dela upravičenca za leto 2013, ki vsebu-
je ukrepe tehnične pomoči;

– izvajalec izobraževanja, usposabljanja, svetova-
nja oziroma storitev tehnične pomoči mora biti registriran 
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
(kmetijskim gospodarstvom) na območju Občine Tolmin 
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev;

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnič-
ne pomoči v kmetijstvu skupine pro izvajalcev ali druge 
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo 
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;

– do pomoči niso upravičena podjetja v težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene stroške 

programov izobraževanj, usposabljanj oziroma sveto-
vanj, ki se nanašajo na upravičene udeležence navede-
nih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v Občini Tolmin, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kme-
tijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tolmin. 
Upravičeni udeleženci pa so tudi družinski člani, ki imajo 
stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež 
in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;

– med udeleženci posameznega programa izobra-
ževanja, usposabljanja oziroma svetovanja mora biti 
najmanj 50 % upravičenih udeležencev, opredeljenih 
v prejšnji alineji;

– računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu 
sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do 
29. 11. 2013;

– zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec 
priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposablja-
nja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične 
podpore ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije 
stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za 
to odloči;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predlo-
žiti še dodatno dokumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev teh-
nične pomoči;

– izjavo, da udeleženci izobraževanja, usposa-
bljanja, svetovanja oziroma koristniki storitev tehnične 

pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma 
izjavo o višini kotizacije/participacije posameznega ude-
leženca/koristnika, kolikor se za to odloči;

– predračun oziroma ponudba, ki glasi na izva-
jalca;

– dokazilo izvajalca o registraciji za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podpore;

– program dela upravičenca za leto 2013, ki vse-
buje ukrepe tehnične pomoči, navedene v vlogi.

Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v ka-
teri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki 
za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih 

sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi opera-

tivnimi stroški podjetja, kot so na primer: rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovalnih storitev, ki so financirane 
v okviru javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega 
upravičenca v letu 2013 znaša 2.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja programov za 
usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, 
krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...).

– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejav-
nosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja.

– Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za kritje:

– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.

– Na področju publikacij (katalogov, spletišč), 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane 
regije ali pro izvajalcev danega pro izvoda, če so infor-
macije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro-
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji, 
se pomoč dodeli za kritje:

– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne strani.

Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne 
upoštevajo kot upravičeni stroški.

Dodatna merila za ocenjevanje vlog:
– prispevek programa k funkcionalnosti znanj ude-

leženca in uporabnost pridobljenih znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in naklada 

publikacije …).
B.) Pomoči »de minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR.
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Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
– predelava kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 

v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mle-
vskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in 
maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, 
lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev 
in gozdnih sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov na 
kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov izven 
kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska de-
javnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled 
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske 
in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz po-
tnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, 
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike);

– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradici-
onalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno kro-
vstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, 
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdel-
ki iz zelišč in dišavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-
rov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;

– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opra-

vljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem 

dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in pro izvodov 

s kmetijskih gospodarstev, ki niso pro izvodi primarne 
kmetijske pro izvodnje,

– doseči višjo raven strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja dopolnilnih dejavnosti,

– izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih 
gospodarstev,

– ustvariti nova delovna mesta.
Upravičenci: upravičenci do dodelitve pomoči so 

nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski čla-
ni, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosil-
ci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti 
morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine 
Tolmin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodeli-

tev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 61/05);

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji;

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih 
površin;

– po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi 
za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev;

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah;

– računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2013 
do 29. 11. 2013;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Sku-
pnosti;

– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določenih v javnem razpisu, skladno z veljavno zako-
nodajo in veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;

in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija (KSS Tolmin);

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano 
investicijo oziroma račun (situacijo) in potrdilo o plačilu 
računa (situacije);

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe (KSS Tol-
min) o upravičenosti in ekonomičnosti vlaganja v izbrano 
vrsto dopolnilne dejavnosti;

– kopijo 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 (KSS Tol-
min), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti 
kmetijskega gospodarstva;

– najemno (zakupno) pogodbo, če se naložba 
nanaša na objekt (zemljišče) v najemu (zakupu);

– potrdilo pristojnega Davčnega urada za ugota-
vljanje davčne osnove za akontacijo dohodnine od do-
hodka iz vseh registriranih dejavnosti za leto 2013 (nor-
mirni odhodki) oziroma s strani pristojnega Davčnega 
urada potrjen Davčni obračun akontacije dohodnine od 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za ob-
dobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (dejanski odhodki);

– kopijo dokazila o plačilu pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja iz kmetijske dejavnosti za zadnje 
tri mesece na podlagi 16. člena ZPIZ-1 (opravljanje 
kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 051 – no-
silci, 052 – člani) ali na podlagi šeste alineje prvega 
odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejav-
nosti, zavarovalna podlaga 007).

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
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– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev RS in EU;
– nakup pro izvodnih pravic;
– nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči zna-

ša 500,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov 

(za skladiščenje, pripravo pro izvodov za trg, prodajo ...) 
za potrebe dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in pri-
padajoče opreme, gradbena in obrtniška dela ...);

– stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in 
naprav, vključno z računalniško programsko opremo, za 
potrebe dopolnilne dejavnosti;

– stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti 
(publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, 
tekmovanjih, sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno, 
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);

– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposablja-
njih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi;

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izve-
dljivosti, nakup patentov in licenc ...).

Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne 
upoštevajo kot upravičeni stroški.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto 
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Dodatna merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:

– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2013 3 točke

– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2013 2 točki

– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2013 1 točka

2. že prejeta sredstva občinskega proračuna iz naslova ukrepa »Naložbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah« iz PRP 2007–2013:

– vlagatelj še ni prejel finančnih sredstev 3 točke

– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena enkrat 2 točki

– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena dva ali večkrat 0 točk

3. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:

– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji 1 točka

– nosilec DP je zaposlen izven kmetije 0 točk

4. usmeritev dopolnilne dejavnosti:

– dopolnilna dejavnost je usmerjena v predelavo, trženje in/ali prodajo izdelkov iz lastne 
proizvodnje oziroma se povezuje s tradicionalnimi znanji na kmetiji 3 točke

– dopolnilna dejavnost je usmerjena v turistično dejavnost na kmetiji 2 točki

– dopolnilna dejavnost je usmerjena v izrabo naravnih virov 1 točka

– drugo 0 točk

4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz od-
ročnih krajev

Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR.
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Predmet pomoči:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Cilj ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže 

na odročnih krajih v občini.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med 

kmetijskimi gospodarstvi na območju Občine Tolmin in 
izpolnjujejo vse pogoje, določene s tem razpisom (v na-
daljevanju: prevoznik).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju Občine 

Tolmin;
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dode-

litev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– prevoznik mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podpore, in izpolnjevati vse 
pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno 
zakonodajo;

– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah;
– vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti 
na ime prevoznika in morajo biti izdana z datumom od 
1. 1. 2013 do 29. 11. 2013;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predlo-
žiti še dodatno dokumentacijo:

– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti 
transporta,

– dokazilo, da podjetje ni v težavah (potrdilo ste-
čajnega oddelka Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da 
podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, ki ne sme biti starejše od 30 dni glede na 
datum oddaje vloge).

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti, povezanih 

z opravljanjem transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem transportov, 

ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev 

RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov tovornega transpor-

ta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči zna-

ša 200,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR na prevo-
znika na leto.

Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih, opravljeni v času od 1. 1. 2013 do 
29. 11. 2013 na območju:

– Poljubinja in Ljubinja,
– Kneže, Temljin in Kneških Raven,
– Baške Grape.

Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne 
upoštevajo kot upravičeni stroški.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje vlog:
– dejavnost transporta je glavna dejavnost prevo-

znika;

– frekvenca transportov na posameznem odroč-
nem območju, kot je definirano s tem razpisom;

– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi 
na odročnih območjih, kot so definirana s tem razpisom, 
v obdobju od 1. 1. 2013 do 29. 11. 2013, in ki jih lahko 
izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;

– število odročnih območij, kot so definirana s tem 
razpisom, na katerih prevoznik opravlja dejavnost tran-
sporta.

IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu 

RS do vključno petka, 10. maja 2013, do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, na katere-

ga se vlagatelj prijavlja),
– obvezne priloge, ki so navedene pri posame-

znem prijavnem obrazcu,
– podpisan (in v primeru pravne osebe tudi ži-

gosan) vzorec pogodbe, ki je priložen posameznemu 
prijavnemu obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Nalož-
be v kmetijska gospodarstva«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Teh-
nična pomoč«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetijah«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Tran-
sportni stroški«,

na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 
5220 Tolmin.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 10. maja 2013, 
do 12. ure.

V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več 
namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obrav-

navala strokovna komisija za kmetijstvo (v nadalje-
vanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 
Odpiranje vlog bo potekalo v torek, 14. maja 2013, ob 
8. uri. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravna-
vala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih 
v javnem razpisu. Komisija lahko preveri utemeljenost 
in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov pri-
javljenih investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen 
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.

Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v ne-
pravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. 
Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih 
pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, 
bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo 
nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog bo 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.

Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog 
bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani 
vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo 
dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komi-
sija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upra-
vičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili 
za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter 
pripravila predlog razdelitve sredstev.

Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev 
bo pristojni organ občinske uprave izdal upravičencem 
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sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih 
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo 
izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu s predlo-
gom komisije.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja vlog.

V primeru ukrepov, razpisanih na področju primar-
ne pridelave kmetijskih pro izvodov, upravičenec pred 
izdajo sklepa o odobritvi sredstev ne sme pričeti z ak-
tivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva na-
menjena.

Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo župa-
nu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. 
Odločitev župana je dokončna.

Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene 
pogodbe, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter po-
drobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.

VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev, dode-

ljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ ob-
činske uprave in komisija, namenskost in smotrnost 
porabe pa lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine 
Tolmin.

V primeru nenamenske porabe sredstev bo preje-
mnik sankcioniran v skladu z določili 21. člena Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Občini Tolmin.

Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov 
vzorčno preverila na terenu.

VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lah-
ko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in do-
bijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna 
razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku vlagatelji 
lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih 
borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila 
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo 
pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan 
od 8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu: janja.bi-
cic@tolmin.si.

Občina Tolmin

Št. 478-1/2013 Ob-2312/13

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na 
podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), na podlagi letnega 
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti 
Občine Piran (sklep občinskega sveta 410-2/2012 z dne 
18. 12. 2012) objavlja

razpis javne dražbe
nepremičnin Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/671-03-51; 
faks: 05/671-03-39; e-mail: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 6055/2, k.o. 2631-Portorož: njiva 646 m2, 

last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 125.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju po-

lotoka Seča.

Na predmetnem območju je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za gradnjo javne kanalizacije, vendar rok 
dokončne izgradnje ni poznan. Vodovodno omrežje je 
v cestnem telesu (parc. št. 7749, k.o. Portorož); v prime-
ru želje po umestitvi vodomernega jaška na samo parc. 
št. 6055/2, k.o. Portorož, je potrebno prehodno zgra-
diti odcep javnega vodovoda v dostopni cesti 6055/5, 
k.o. Portorož – na stroške investitorja. Parcelo 6055/2, 
k.o. Portorož prečka daljnovod, katerega prestavitev je 
breme investitorja. Parcela ima pogled na Sečoveljske 
soline.

Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziro-

ma 1 predmet dražbe):
– parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: vinograd 

289 m2,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: sadovnjak 

303 m2, sadovnjak 76 m2, njiva 178 m2,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Parceli se prodajata po izklicni ceni 169.200,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Pader-

na (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno 
S del parc. št. 7651, k.o. Portorož je obremenjen s po-
tekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan 
ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za 
namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja, vzdr-
ževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in nad-
zora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja 
ali gradnje v korist občine. Elektroenergetsko omrežje 
območja je preobremenjeno; novi odjemalci bodo ve-
zani na izgradnjo TP Na klancu (gradbeno dovoljenje je 
Elektro Primorska d.d. pridobila). Zemljišče ima pogled 
na Sečoveljske soline.

Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v centru 

Portoroža, to je:
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, gozd 471 m2, 

travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, sadovnjak 

970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, pot 55 m2,
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, pot 21 m2,
skupno 1749 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Kompleks se prodaja po izklicni ceni 

399.550,00 EUR.
V naravi se kompleks nahaja v centru Portoroža. 

Kompleks je obremenjen s telekomunikacijskim omrež-
jem. Predvidena je izgradnja komunalnih priključkov 
v telesu ceste, katere gradnja je predvidena na parc. 
št. 1463/2 in 1437/9, k.o. Portorož (pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, v teku postopek izbire izvajalca).

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, sadovnjak 

665 m2, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

94.610,00 €.
Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na 

grebenu ob cesti Seča-Korte. Predvidena je izgradnja 
podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, 
k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan 
k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med 
parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 
2013 oziroma do prodaje nepremičnine.

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 

1014 m2, last Občine Piran do celote.
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Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 
158.650,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Ko-
šta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše 
z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta 
v poslovne prostore in v turistične nastanitvene povr-
šine.

Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 847 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

110.500,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priklju-

čitev na elektroenergetske naprave vprašljiva, možna 
pa bo po izgradnji novih EEN na področju Parecaga. 
Elektro Primorska d.d. ima v planu investicij za leto 
2012/13 predvideno projektiranje in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo nove transformatorske po-
staje s SN priključkom in NN omrežjem. Iz parcele je 
pogled na Sečoveljske soline. Na parceli se nahaja 
oljčni nasad. Prodajna pogodba bo vsebovala dogovor, 
po katerem si Občina Piran pridrži pravico dostopa in 
izkopa oljk v roku 4 mesecev šteto od primopredaje ne-
premičnine kupcu. Kolikor občina oljk v dogovorjenem 
času ne izkoplje, oljke postanejo last kupca.

Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1437/1, k.o. 2631-Portorož, njiva 292 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

59.174,00 €.
Nepremičnina se nahaja v centru Portoroža in 

ne predstavlja samostojno zazidljive nepremičnine.
Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/6, k.o. 2630-Piran, vinograd 

351 m2, njiva 352 m2 – skupno: 703 m2 zemljišča, last 
Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
156.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Pri-
morske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena 
v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja oljčni nasad. 
Bivši zakupnik ima pravico izkopati oljke do primopre-
daje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje vseh oljk, 
postanejo last kupca.

Predmet dražbe št. 9:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/5, k.o. 2630-Piran, vinograd 

270 m2, njiva 423 m2 – skupno: 693 m2 zemljišča, last 
Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
136.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Pri-
morske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena 
v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja oljčni nasad. 
Bivši zakupnik ima pravico izkopati oljke do primopre-

daje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje vseh oljk, 
postanejo last kupca.

Predmet dražbe št. 10:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/2, k.o. 2630-Piran, njiva 799 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

136.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Pri-
morske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena 
v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja oljčni nasad. 
Bivši zakupnik ima pravico izkopati oljke do primopre-
daje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje vseh oljk, 
postanejo last kupca.

Predmet dražbe št. 11:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/10, k.o. 2630-Piran, njiva 673 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

132.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Pri-
morske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena 
v plan za izvedbo.

Nepremičnina je obremenjena s služnostjo pote-
ka kanalizacijskega priključka v korist vsakokratnega 
lastnika parc. št. 1515, k.o. Piran; postopek vezan na 
služnostno pravico je v teku.

Na parceli se nahaja oljčni nasad. Bivši zakupnik 
ima pravico izkopati oljke do primopredaje nepremični-
ne kupcu. Kolikor ne izkoplje vseh oljk, postanejo last 
kupca.

Predmet dražbe št. 12:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/11, k.o. 2630-Piran, njiva 673 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

115.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro Pri-
morske, da bo po izdelavi projekta investicija vključena 
v plan za izvedbo.

Na parceli se nahaja oljčni nasad. Bivši zakupnik 
ima pravico izkopati oljke do primopredaje nepremičnine 
kupcu. Kolikor ne izkoplje vseh oljk, postanejo last kupca.

3. Najnižji znesek višanja:
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji:
Postopek javne dražbe in sklenitev prodajne po-

godbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja 
javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno in/ali video 
snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih po-

gojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni 
del razpisne dokumentacije.
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Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži 
v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodaj-
na pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev po-
godbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, 
ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše 
pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo 
varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe 
odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino v enkratnem znesku kupec porav-

na na podračun enotnega zakladniškega računa Ob-
čine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, 
št. 01290-0100005871, v roku 30 dni od sklenitve pogod-
be oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo 
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala dne 7. 5. 2013 na sedežu 

organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg 
št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričet-
kom ob 11. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistra-
cija in registracija:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja prav-
na ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno 
izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej 
razpisno dokumentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne 
dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži iz-
pisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne 
evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni 
fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od 
dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpi-
ska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti 
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri poobla-
ščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo 
izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred začetkom 
javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi orga-
nizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.

9. Varščina:
Ponudniki morajo do dne 6. 5. 2013, do 12. ure, 

vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene posame-
znega predmeta javne dražbe navedene v 2. točki tega 
razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za 
javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s skli-
cem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne 
osebe in s pripisom za javno dražbo).

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po 
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje 
do dne 6. 5. 2013, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se na-
haja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le 
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: po-
nudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina 
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupni-
no. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, organizator obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrob-
nejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne 
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, 
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin in 
dejansko stanje ter lokacijska informacija oziroma potrdilo 
o namenski rabi, splošni pogoji javne dražbe, obrazec iz-
jave, da se ponudnik prijavlja na javno dražbo in da brez-
pogojno sprejema splošne pogoje javne dražbe, obrazec 
specialnega pooblastila, osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak 
delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženj-
skopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih 
kontaktnih številkah: 67-10-337, 67-10-302 ali 67-10-351, 
e-mail: martina.kukovec@piran.si; faks: 05/67-10-339.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč po-
samičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in slu-

žnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za 
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastruk-
ture.

Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-ku-
pljeno.

Kupnina ne vključuje 20 % DDV-ja oziroma 2 % dav-
ka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo 
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan povrniti stro-
ške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stroške 
vknjižbe, davke in druge dajatve.

Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s so-
glasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.

Občina Piran

Št. 13/0139 Ob-2313/13

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Odloka o do-
ločitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni rav-
ni v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 9/13), tretjega odstavka 7. člena Odloka o določitvi 
mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Ob-
čini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/13), 
Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti za obmo-
čje Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 9/13) in v skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona 
o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; 
v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena 
v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstve-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr in 40/12 
– ZUJF) objavlja Občina Markovci

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške 

dejavnosti
1. Koncedent: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 

Markovci; tel. 02/788-88-87, telefaks 02/788-88-81.
2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje le-

karniške dejavnosti za območje Občine Markovci in Ob-
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čine Zavrč, v skladu z dogovorom št. 014-0001/2012 
z dne 14. 12. 2012.

3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za obdobje 15 let. Koncesionar mora 
pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku enega 
leta po pridobitvi koncesije. Koncedent ni dolžan zago-
tavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje 
javne službe. Lekarniška dejavnost se bo opravljala 
v središču naselja Markovci.

4. Prijava na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje 

za sklenitev delovnega razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit,
– obvlada slovenski jezik,
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti 
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

– magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil 
delo v lekarniški dejavnosti, mora imeti opravljen tudi 
ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica,

– ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začet-
kom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo,

– ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili 
Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 39/06).

b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja 

lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije,
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 

koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom,

– lokacija lekarne v koncesiji mora biti v središču 
naselja Markovci,

– da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 40 ur 
na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure (odpiralni 
čas lekarne mora biti prilagojen delovnemu času zdrav-
niške dejavnosti v Občini Markovci),

– da ima zagotovljene ustrezne kadre,
– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne 

lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skla-
dno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,

– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja 
na dan oddaje vloge.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške 

dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom ZLD lahko opravlja 
lekarna: do 30 točk,

– obratovalni čas lekarne v Občini Markovci: do 
20 točk,

– večje število delovnih mest: do 20 točk,
– daljša delovna doba v lekarniški dejavnosti: do 

5 točk,
– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja: do 

5 točk.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-

nega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

6. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 
2281 Markovci ali jo natisnejo s spletne strani Občine 
Markovci – www.markovci.si. Občina Markovci lahko 
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno 
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.

Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na 
naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, 
s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prija-
vitelja.

Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-
no 8. maja 2013, do 12. ure.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 

z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
7. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: 

Marinka Bezjak Kolenko, direktorica občinske uprave, 
tel. 02/788-88-87, e-mail: marinka.kolenko@markov-
ci.si.

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 8. maja 2013, ob 13. uri, 

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Mar-
kovci. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji.

Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mne-
nja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva 
RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Občina Markovci

Št. 322-8/2013-1 Ob-2315/13

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 
97/12) in Odloka o rebalansu proračuna Mestne obči-
ne Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 17/13) 
ter na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov in projektov turističnih društev v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: 
pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi 
vsebinami:

– organizacija in izvajanje prireditev;
– promocijsko – turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro-

izvodov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih 

turistom;
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– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebival-

stva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne in kultur-

ne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in 
projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje 
turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica;

– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz po-
sebnih proračunskih postavk oziroma, ki so že 
pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova 
Gorica;

– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju;

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavi-
telja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...);

– programi in projekti Turistične zveze Nova Go-
rica.

II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne občine 

Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o dru-

štvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno, 

da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove 

dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja 
turizma;

– prijavitelj mora biti registriran in delovati na po-
dročju iz prejšnje alineje najmanj eno leto pred dnevom 
vložitve prijave na javni razpis;

– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, ure-
jeno vso potrebno dokumentacijo;

– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, 
materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 
realizacijo prijavljenih programov in projektov;

– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene 
pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Go-
rica iz predhodnega javnega razpisa, če je na njem 
sodeloval.

Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da 
prijavitelj predloži pismeni zahtevek za izplačilo, h ka-
teremu predloži račune, predračune ali pogodbe za 
izvedbo programov oziroma projektov, za katere so mu 
bila z odločbo, izdano na podlagi tega javnega razpisa, 
sredstva odobrena. Rok za predložitev zahtevka s po-
trebnimi prilogami je 4. 11. 2013.

III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in projek-

tov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju pri-
javljenih programov in projektov upoštevala naslednja 
merila:

(1) Promocijsko – turistična dejavnost (do 25 točk):
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter prire-

ditvah (15 točk),
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrževanje 

in ažuriranje spletnih strani (10 točk).
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture 

(do 40 točk):
a) postavitev označevalnih in info tabel (10 točk),

b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk),
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti 

(15 točk),
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infra-

strukture (10 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro-

izvodov (do 20 točk):
a) oblikovanje tematskih turističnih pro izvodov (do 

10 točk),
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk).
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 75 točk):
a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 

1000 obiskovalci (5 točk),
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 

3000 obiskovalci (8 točk),
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obi-

skovalcev (12 točk),
d) program prireditve (do 45 točk),
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk),
f) tradicionalna prireditev (3 točke),
g) promocija prireditve (do 5 točk).
(5) Ostale prireditve (do 10 točk):
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne 

dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju 
(do 10 točk).

(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kul-
turne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma (do 10 točk).

(7) Splošna merila (do 20 točk):
a) Črpanje finančnih sredstev (do 10 točk),
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami 

(10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža 

zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža za-

dnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

V. Višina razpisanih sredstev: okvirna viši-
na sredstev, ki so na razpolago za predmet javne-
ga razpisa in so predvidena na proračunski postavki 
1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, 
znaša 45.000,00 EUR.

VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripra-

vi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisa-
nih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave 
Mestne občine Nova Gorica, pristojnemu za turizem 
(v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda 
odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sred-
stev. Sredstva se izplačajo na podlagi pismenega zah-
tevka za izplačilo, h kateremu je potrebno predložiti 
račune, predračune ali pogodbe za izvedbo programov 
oziroma projektov, za katere so bila prijavitelju z od-
ločbo odobrena sredstva. Prijavitelju se bodo izplača-
la sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženimi 
računi, predračuni oziroma pogodbami vendar največ 
v višini, določeni z odločbo. Upoštevani bodo izključno 
tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo pristojni organ 
prejel do 4. 11. 2013.

V primeru, da prejemnik sredstev lahko plača ra-
čune, predračune ali pogodbe pred izplačilom sredstev 
mora k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tudi potrdi-
la o plačanih po tem razpisu upravičenih izdatkov
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VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2013.

VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa je ponedeljek, 6. 5. 
2013 do 12. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo 
najkasneje do 6. 5. 2013 do 12. ure prispela po po-
šti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca, vložišče-soba 36/I. Prepozne vloge bodo s sklepom 
zavržene.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 6. 5. 2013 ob 13.30. Vloge, 

ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na 

obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel 
pristojni organ.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popol-
ne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dne-
va odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok 
za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku 
ne bodo dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obve-
ščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po poteku 
roka za predložitev vlog.

XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje pre-
jemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga 
hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.

XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projek-

tov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni 
organ. Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, 
določenega v pogodbi, pristojnemu organu predložiti:

– poročilo ter dokazila o izvedenih programih ozi-
roma projektih, za katera so jim bila dodeljena sred-
stva;

– dokazila o namenski porabi sredstev.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: 

razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedelj-
ka do petka od 8. do 13. ure na naslovu Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, soba 2/III ter na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je 
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila. Vloga mora biti označena na naslovni strani 
z »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis TD 2013«, na 
hrbtni strani pa z navedbo prijavitelja in njegovega 
naslova. Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, v vložišču-soba 36/I. Za vse doda-
tne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na 
tel. 05/33-50-174 ali 041/393-380.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-2318/13

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodra-
žica, na podlagi 36. člena Zako na o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), Za-
kona o jav no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06) in Odloka o načinu izvajanja lokalne go-
spodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na 
območju Občine So dražica s sopro izvodnjo električne 
energije (Uradni list RS, št. 49/12) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje  

lokalne gospodarske javne službe oskrbe  
s toplotno energijo na območju Občine Sodražica  

z možnostjo sopro izvodnje toplote  
in električne energije

Naziv in naslov naročnika: Občina So dražica, Trg 
25. maja 3, 1317 Sodražica. Podatki o objavi koncesij-
skega akta: Od lok o načinu izvajanja lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju 
Občine Sodražica s sopro izvodnjo električne energije je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/12.

Predmet razpisa: izbira izvajalca javno zasebnega 
partnerja v skladu z Zakonom o javno-zasebnem par-
tnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih predpisih, 
nave denih v razpisni dokumentaciji.

Predmet javno zasebnega partnerstva: izbira kon-
cesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne služ-
be oskrbe s toplo tno energijo na območju Občine So-
dražica z možnostjo sopro izvodnje toplote in elek trične 
energije. Gospodarska javna služba obsega zlasti:

– izgradnjo vseh elementov kotlovnice na lesno bio-
maso in deponijo goriva ter to plovodnega omrežja, ki so 
potrebni za pro izvodnjo in prenos toplotne energije do 
upo rabniških naprav ter v primeru izvajanja tudi sopro-
izvodnje toplote in električne energije (po postopku in na 
način, določen z razpisno dokumentacijo) tudi izgradnjo 
potrebnih na prav za sopro izvodnjo električne energije in 
napeljav do javnega električnega omrežja;

– prenos toplotne energije po toplovo dnem omrežju 
do uporabnikov;

– prodajo toplotne energije uporabnikom skladno 
s tarifnim sistemom;

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe;
– investicijsko načrtovanje in gospodar jenje z objek-

ti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– redno vzdrževanje objektov in naprav;
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in teh nično teh-

noloških izboljšav;
– vodenje katastra primarnega in sekun darnega 

toplovodnega omrežja, vključno z vsemi objekti in na-
pravami ter registra priključkov na toplovodno omrežje;

– izvajanje meritev in preizkusov delova nja toplo-
vodnega omrežja.

Koncesionar izvaja javno službo z ener getskimi 
objekti in napravami ter napravami toplovodnega omrež-
ja, ki jih bo sam zgradil.

Koncesionar bo lahko v času sklenjene koncesij-
ske pogodbe pri izvedbi navedenih nalog javne službe 
izvajal tudi sopro izvodnjo toplote in električne energije. 
Postopek in obveznosti v zvezi s predmetnim so določe-
ni v razpisni dokumentaciji.

Območje koncesije: koncesija se izvaja v kraju So-
dražica, v Občini Sodražica.

V primeru, da koncesionar ne bo uspešen na jav-
nem razpisu za pridobivanje sredstev za sofinanciranje 
izvedbe investicije do konca leta 2014, lahko enostran-
sko odstopi od koncesijske pogodbe.

Koncedent želi posebej izpostaviti, da je na zemlji-
šču predvidenem za gradnjo kotlovnice glede na veljavne 
prostorske dokumente dopustna gradnja objekta etažno-
sti P+2N+M oziroma P+ 2N, pri čemer se lahko etaža 
P nameni potrebam kotlovnice in deponije ter prostorom 
potrebnim za namestitev morebitnih naprav za sopro-
izvodnjo električne energije, medtem ko se lahko preosta-
le etaže namenijo gradnji stanovanj ali poslovni dejavno-
sti. Za čas gradnje objekta, bo koncedent na koncesionar-
ja prenesel stavbno pravico, ki mu bo omogočala gradnjo 
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objekta etažnosti P+2N+M oziroma P+2N, po zaključeni 
gradnji in prevzemu objekta pa bo koncedent na konce-
sionarja prenesel sorazmeren delež lastninske pravice 
na zemljišču, ki bo glede na načrt delitve etažne lastnine 
ustrezal površini zgrajenih prostorov, in tako omogočil, da 
bo koncesionar postal lastnik teh prostorov. V zameno pa 
se bo koncesionar zavezal koncedentu plačati kupnino 
za prenesen delež stavbne pravice na zemljišču v višini, 
ki glede na poročilo ocene vrednosti nepremičninskih 
pravic na nepremičnini parcelna št. 31/12, k.o. 1619-So-
dražica (del zemljišča, ki je namenjen za izgradnjo sta-
novanjskega oziroma poslovnega dela večnamenskega 
objekta) znaša najmanj 43,60 eur/m2. Koncesionar mora 
v fazi projektiranja IDZ, izdelati projekt za celoten objekt 
vključno s stanovanjskim oziroma poslovnim delom, iz 
katerega bo razvidna površina tega dela objekta, v skla-
du z možnostmi, ki jih ponuja OPPN (vsaj P+2N), ki bo 
izhodišče za PGD. Soglasje k projektu IDZ in PGD poda 
koncedent. Objekt se lahko po veljavnih prostorskih do-
kumentih lahko gradi fazno, za vsako namensko rabo ali 
posamezen gabarit posebej. Rok za pridobitev uporabne-
ga dovoljenja na stanovanjskem oziroma poslovnem delu 
je 7 let po podpisu koncesijske pogodbe. Kolikor tega 
v tem času ne bo pridobil, se stavbna pravica neodplač-
no in brezpogojno prenese nazaj na koncedenta. Višina 
kupnine bo določena glede na sorazmeren delež skupne 
površine objekta, ki bo odpadel na stanovanjski oziroma 
poslovni del. Kupnino je potrebno poravnati do pridobitve 
gradbenega dovoljenja za kotlovnico. V preostalem delu 
objekta, ki bo namenjen potrebam kotlovnice in deponije 
ter prostorom potrebnim za namestitev morebitnih naprav 
za sopro izvodnjo električne energije, bo koncesionar ob-
držal stavbno pravico do izteka koncesijskega obdobja. 
Podrobneje bo prenos stavbne pravice in prenosa la-
stninske pravice urejen s pogodbo o ustanovitvi stavbne 
pravice in pogodbo o prodaji zemljišča.

Začetek in trajanje koncesije: koncesij ska pogodba 
se sklene za najmanj 30 let od dneva sklenitve koncesij-
ske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje zač-
ne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Možnost 
in način podaljšanja koncesijske pogodbe sta določena 
v razpisni dokumen taciji.

Postopek izbire: odločitev o izbiri kan didata oziro-
ma podelitvi koncesije sprejme občinska uprava Občine 
Sodražica z uprav no odločbo, na podlagi poročila stro-
kovne komisije.

Dostopnost razpisne dokumentacije: raz pisna do-
kumentacija je objavljena na sple tni strani naročnika: 
http://www.sodrazica.si. Razpisno dokumentacijo je mo-
goče dobi ti tudi v pisni obliki na sedežu naročnika, Ob-
čina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, vsak 
delovni dan od objave tega javnega razpisa do roka 
za predložitev vlog, med 10. in 11. uro. Razpisna doku-
mentacija je brezplačna.

Dajanje pojasnil v zvezi z razpisno doku mentacijo: 
kandidati lahko zastavljajo vpra šanja oziroma zahte-

ve za pojasnila v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentaci jo na naslov: naročnika, Občina Sodraži-
ca, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom za Blaž 
Kovačič (oseba, ki nudi dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom) ali jih posredujejo preko elektronske 
pošte na na slov, blaz.kovacic@sodrazica.si. Vprašanje 
oziroma zahteva za pojasnilo se bo štela kot pravoča-
sna, kolikor jo bo naročnik prejel do vključno 26. 4. 2013.

Rok in kraj za predložitev vlog: vlogo mora kandi-
dat, ne glede na način predlo žitve, predložiti do 10. 5. 
2013, do vključno 11. ure, na naslov naročnika: Občina 
Sodra žica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Vloge, ki 
bodo predložene po tem roku, se štejejo za prepozne 
vloge.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati in doka-
zila: kandidati morajo izpolnjevati vse pogoje, določene 
v razpisni dokumentaciji, in priložiti za posamezen pogoj 
zahtevana dokazila.

Druge zahteve in sestavine vloge: kandi dat mora 
v vlogi predložiti vse dokumente, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Kan didat mora za zavarovanje resnosti 
vloge v vlogi predložiti bančno garancijo ali kavcij sko 
zavarovanje pri zavarovalnici. Natanč neje je finanč-
no zavarovanje za resnost vloge določeno v razpisni 
dokumentaci ji. Vloga mora biti predložena v slovenskem 
jeziku. Potrdila referenčnih naročnikov so lahko tudi 
v angleškem ali nemškem jeziku.

Pogoji za predložitev skupne vloge: zah teve glede 
izpolnjevanja pogojev v prime ru predložitve skupnih vlog 
in druge zahte ve v zvezi s skupnimi vlogami, so določe-
ne v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor najugodnejšega kandida ta: merilo je 
ekonomsko najugodnejša vlo ga, ki se določi na podlagi 
naslednjih meril:

– povprečna cena za dobavljeno toplo tno energijo 
končnemu uporabniku (Ca) – 75 točk,

– cena prispevka za priklop (Cpp) – 5 točk,
– višina koncesijske dajatve (KD) – 5 točk,
– ponujena cena za odkup stavbne pravice (SP) 

– 10 točk,
– delež goriva, ustvarjenega oziroma pro-

izvedenega delno ali v celoti na obmo čju Občine So-
dražica ter rok in načrt za dosego tega deleža, pri čemer 
delež ne sme biti nižji od 30 odstotkov in rok ne daljši od 
petih let od podpisa koncesijske pogodbe (DG) – 5 točk.

Podrobnejši opis in način izračuna naju godnejše 
vloge je določen v razpisni doku mentaciji.

Rok in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 10. 5. 
2013, ob 12. uri, v prostorih na ročnika, na naslovu Ob-
čina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Odpi-
ranje vlog je javno.

Rok o obvestilu izida razpisa: odločitev o izbiri kan-
didata ali morebitna druga odloči tev bo kandidatom po-
sredovana najkasneje v roku 60 dni od opravljenega 
pregleda in ocenjevanja vlog.

Občina Sodražica
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Št. 478-66/2009/5 Ob-2276/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje za-
deve in javno upravo, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 (v 
nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države 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: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno 
upravo, Štefanova ulica 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Objekt »Vila Tamara Bled« s pripadajočim zemlji-

ščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo 
nepremičnine:

– z ID znakom 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – sta-
novanjska stavba, v izmeri 184 m2), na kateri stoji stavba 
z ID znakom 2191-1362,

– z ID znakom 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – dvo-
rišče, v izmeri 320 m2),

– z ID znakom 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – sa-
dovnjak, v izmeri 230 m2, njiva, v izmeri 135 m2 in stav-
ba, v izmeri 6 m2) in

– z ID znakom 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – trav-
nik, v izmeri 232 m2), vse k.o. 2191 Želeče.

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 995.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na pro-
met nepremičnin. Najnižji znesek višanja 300,00 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 7. 5. 2013, ob 9. uri na na-

slovu: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, 
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, katerega je 
izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno 
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziro-
ma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 6. 5. 2013 do 12. ure 

plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje 

zadeve in javno upravo 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 razvelja-
viti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
prodajalec obdrži varščino.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem 
dogovoru z Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75 ali z Denisom 
Cirikovićem, tel. 01/514-71-67.

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 izvedbo 
javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvar-
nega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa 
pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– nepremičnine na podlagi Zakona o varstvu kul-

turne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
30/11 Odl. US: U-I-297/08-19, 90/12) in Pravilnika o re-
gistru nepremične dediščine (Uradni list RS, št. 25/02) 
spadajo v varovano območje kulturne dediščine, in sicer: 
344/00: Bled – Ambient Bleda, 338/98 – Vila Savska 2 
v. Tamara;

– Občina Bled 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 in javno upravo

Št. 160/2013 Ob-2277/13

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

Javne dražbe
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skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadalj-
njem besedilu ZSPDSLS) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-

na Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, 

po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izme-
ri 426 m2, za izklicno ceno 65.114,10 EUR, brez 20 % 
DDV, katerega plača kupec.

2. Nepremičnina s parc. št. 1797/4, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 
428 m2, za izklicno ceno 65.419,80 EUR, brez 20 % 
DDV, katerega plača kupec.

3. Nepremičnina s parc. št. 1797/5, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 
419 m2, za izklicno ceno 64.044,15 EUR, brez 20 % 
DDV, katerega plača kupec.

4. Nepremičnina s parc. št. 1801/7, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot travnik, v izmeri 
781 m2 in funkcionalni objekt, v izmeri 21 m2, skupno 
802 m2, za izklicno ceno 120.179,70 EUR, brez 20 % 
DDV, katerega plača kupec.

5. Nepremičnine s parc. št. 3709/1, k.o. Cetore, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče, v iz-
meri 443 m2, s parc. št. 3709/2, k.o. Cetore, po geodet-
skih podatkih opredeljena kot stanovanjska stavba, v iz-
meri 99 m2 in dvorišče, v izmeri 81 m2, skupno 180 m2 
ter s parc. št. 3710, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih 
opredeljena kot dvorišče, v izmeri 19 m2 in stavba (v 
naravi je ni več) v izmeri 43 m2, skupno 62 m2, vse za 
izklicno ceno 71.307,00 EUR. (2 % davek na promet 
nepremičnin plača kupec).

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek višanja kupnine: najnižji znesek 

višanja cene je 1.000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno.
Nepremičnine pod točko 1. – 3. se nahajajo na ob-

močju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se 
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova 
– hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola 
št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN). Območje 
je namenjeno pro izvodnim in uslužnostnim dejavnostim 
ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob dopolnitvi 
stanovanjskega fonda.

V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena 
naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija 
(v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna raz-
svetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih 
objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upra-
vljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen.

Predmetne nepremičnine se nahajajo na stanovanj-
skem območju, kjer je predvidena gradnja stanovanj-
skih objektov – dvojčkov. Predvidena je novogradnja 
stanovanjskih objektov – enodružinskih hiš, v ZN ozna-
čenih s št. 1 in 2 (dvojček) na nepremičninah s parc. 
št. 1797/4 in 1797/5, obe k.o. Izola, oba v tlorisnih 
gabaritih 10 × 14 m, v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. 
Novogradnja stanovanjskega objekta – enodružinske 
hiše, v ZN označene s št. 3, je tudi na nepremičnini 
s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, ki tvori dvojček s stavbo na 
nepremičnini s parc. št. 1791/3, k.o. Izola, ki ni predmet 

prodaje. Stanovanjska stavba je predvidena v tlorisnih 
gabaritih 10 × 14 m in v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. 
Izvedba kleti (K) je pogojena z zahtevnejšo izvedbo me-
teorne in fekalne kanalizacije.

Nepremičnina pod točko 4. se tudi nahaja na ob-
močju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se 
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova 
– hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola 
št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN), vendar je 
območje namenjeno pro izvodnim in uslužnostnim de-
javnostim ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob 
dopolnitvi stanovanjskega fonda.

V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena 
naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija 
(v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna raz-
svetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih 
objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upra-
vljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen.

Predmetna nepremičnina se nahaja na poslovno 
obrtnem območju, kjer je predvidena gradnja objekta 
na gradbeni parceli, ki je v ZN označena kot 14b. Ma-
ksimalno območje pozidljivosti je 9,20 × 34 m, maksi-
malnih višinskih gabaritov K+P+1+M ter višinskih: KK 
+10,00 mnv, KP +13,00 mnv, KV +21,00 mnv. Programi 
v objektu so trgovina, pro izvodnja, upravni prostori in 
maksimalno eno stanovanje za lastnika oziroma nosilca 
dejavnosti v objektu.

Nepremičnine pod točko 5. ležijo v naselju Baredi, 
v zaselku z lokalnim imenom Bolonja. Parcele ležijo ne-
posredno ob javni cesti, območje je pretežno kmetijsko.

Na parc.št. 3709/2, k.o. Cetore stoji prenovljeni 
nekdanji objekt, ki je nezaseden, v lasti in posesti Ob-
čine Izola in skupaj z ostalimi zemljišči tvori zaključeno 
celoto.

V območju so speljana naslednja omrežja in napra-
ve: vodovodno, električno, telefonsko in cestno omrežje 
ter omrežje javne razsvetljave. Priključevanja na komu-
nalna omrežja se izvede skladno s pogoji upravljavcev 
teh naprav. Odvoz komunalnih odpadkov je urejen.

Nepremičnine ležijo v območju, ki se ureja z Odlo-
kom o Prostorskih ureditvenih pogoji za podeželje Ob-
čine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 35/89, 12/03, 
112/04, 24/04, 76/08 in 10/12, v nadaljevanju PUP za 
podeželje), v območju, ki je v planskih aktih Občine Izola 
opredeljeno kot VIII. kategorija zemljišč.

Obravnavana lokacija ni v območju varovanja nara-
ve ali kulturne dediščine.

PUP za podeželje določa, da se zakonito zgra-
jene stavbe izven naselij in zaselkov lahko dograjuje, 
prenavlja in izvaja druge posege na objektih, vse ob 
upoštevanju in izpolnitvi določil (meril in pogojev) pro-
storskega akta.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predsta-
vljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, katerega 
slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno 
s 4. členom ZSPDSLS.

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.

Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo 
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem prime-
ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina 
Izola pravico zadržati vplačano varščino.

Izročitev nepremičnine v posest in vpis lastninske 
pravice na nepremičnini na ime kupca se bo v zemljiško 
knjigo izvedela po plačilu celotne kupnine in vseh drugih 
obveznosti na strani kupca.
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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 vr-
šila dne 24. 5. 2013, v prostorih sejne sobe Občinskega 
sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola, z začet-
kom ob 11. 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 draž-

bi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne 
cene nepremičnin na račun Občine Izola, TRR št.: 
01240-0100006381, sklic 00 478682013-…(zaporedna 
številka nepremičnine pod točko 1.-3.), 00 478692013 
(nepremičnina pod točko 4.) in 004781122013 (nepre-
mičnine pod točko 5.). Varščino je potrebno vplačati naj-
kasneje do vključno 19. 5. 2013. Varščina bo neuspelim 
ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upo-
števana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj 
ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko Občina 
Izola 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 predsednik Komisije za izvedbo po-
stopkov javne dražbe imenovana s sklepom župana 
odv. Monika Mavsar in s tem povezanih postopkov (v 
nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe 
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepre-
mičnino. 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.

Občina Izola lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški, vezani na pogodbo: stroške sklenitve 
pogodbe, stroške postopka, davek na dodano vrednost 
oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notar-
skih storitev ter stroške za vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno 
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno 
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se 
uporabljajo določbe 20. in 21. člena ZSPDSLS.

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z raz-
pisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu 
za upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola, 
tel. 05/660-02-32, v času uradnih ur.

Občina Izola

 Ob-2280/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na 
svoji 13. redni seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski 
svet Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. 

raz., v izmeri 787 m2, (parcela za gradnjo z oznako 6);
b) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. 

raz., v izmeri 804 m2, (parcela za gradnjo z oznako 7);
c) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. 

raz., v izmeri 432 m2, parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grča-
rice, travnik 5. raz. v izmeri 177 m2, parc. št. 1702/5, k.o. 
1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 190 m2, (parcela 
za gradnjo z oznako 8);

d) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. 
raz., v izmeri 420 m2, parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grča-
rice, travnik 5. raz., v izmeri 375 m2, (parcela za gradnjo 
z oznako 9);

e) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. 
raz., v izmeri 895 m2, (parcela za gradnjo z oznako 12);

f) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. 
raz., v izmeri 9356 m2, parc. št. *121, k.o. 1631 – Grča-
rice, stavbišče, v izmeri 343 m2, (kompleks se prodaja 
v celoti, skupna izmera 9708 m2);

g) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 
4. raz., v izmeri 6480 m2, parc. št. 1944/1, k.o. 1631 
– Grčarice, dvorišče, v izmeri 798 m2, parc.št. 1945/1, 
k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, v izmeri 1063 m2, parc. 
št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, neplodno, v izmeri 
64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2, (kompleks se prodaja 
v celoti, skupna izmera 8492 m2);

h) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, travnik 4. 
raz., v izmeri 1066 m2;

i) parc. št. 1129/6 – k.o. 1626 – Goriča vas, njiva 2. 
raz., v izmeri 425 m2;

j) parc. št. 1441/5, k.o. Ribnica.
Nepremičnine pod točko 2.a) – 2.e) (parcele za gra-

dnjo v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemlji-
šča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na 
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območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska sose-
ska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je po-
zidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijski-
mi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo 
na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni 
pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in 
v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stano-
vanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. 
Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno 
cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem 
in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi 
dograditev in posodobitev komunalne ureditve za novo 
stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga pla-
ča investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2. f) in 2. g) (območje 
nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega 
zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se ze-
mljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, 
v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelen-
dol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in 
kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena 
z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodo-
vodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po 
podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka 
ni možen direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi TK 
omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnina pod točko 2. h) se nahaja v nase-
lju Prigorica in obsega cca 9 m širok in 118 m dolg 
pas nepozidanega zemljišča med obstoječimi hišami. 
Zaradi premajhne širine na parceli ne bi bilo možno 
oblikovati samostojne gradbene parcele. V ta namen bi 
bilo potrebno pridobiti še sosednja zemljišča. Parcelo 
je možno nameniti tudi za dodatna funkcionalna zemlji-
šča sosednjih gradbenih parcel. Zemljišče je komunal-
no opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim elektro 
omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacij-
skim omrežjem.

Nepremičnina pod točko 2. i) se nahaja na obrobju 
mesta Ribnica in locirana med državno cesto Ljub-
ljana–Kočevje in občinsko cesto, ki vodi v Hrovačo, na 
območju, ki je namenjeno stanovanjski gradnji. Zaradi 
specifičnosti oblike na zemljišču ni možna samostojna 
gradnja, parcela je primera za pripojitev k že obstoječi 
parceli, s katero bi tvorila večjo funkcionalno enoto. 
V neposredni bližini so speljani naslednji komunalni 
vodi: elektrika, vodovod, javna kanalizacija in elektron-
ske komunikacije.

Nepremičnina pod točko 2. j) se nahaja v me-
stu Ribnica in je na eni strani omejena s strugo poto-
ka Bistrica, na drugi strani pa s stavbnim zemljiščem 
v zasebni lasti. Ožja lokacija nepremičnine je pozidana 
z individualnimi stanovanjskimi hišami. Zaradi oblike 
nepremičnina samostojno ni najbolj primerna za pozi-
davo, je pa primerna za priključitev k sosednji parceli, 
s katero bi tvorila zaključeno celoto, ki je primerna za 
postavitev manjšega objekta. Direktnega dostopa na 
javno pot nepremičnina nima. V neposredni bližini so 
speljani naslednji komunalni vodi: elektrika, vodovod in 
elektronske komunikacije.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 
2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 

pod točko 2.a) 13.851,20 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR;

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 
pod točko 2.b) 14.150,40 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR;

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 
pod točko 2.c) 14.062,40 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR;

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 
pod točko 2.d) 13.992,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR;

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 
pod točko 2.e) 15.752,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR;

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 
97.080,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR;

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 
84.920,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR;

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.h) 
15.830,10 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR;

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.i) 
14.350,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR;

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.j) 
13.400,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR.

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 
20 % davka na dodano vrednost oziroma 2 % davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 

30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa pro-
dajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, 
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davč-
na številka dražitelja). Plačani znesek varščine se všteje 
v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje 
pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, 
če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana 
varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 14. maja 2013, v sejni sobi 

Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in 
sicer za predmete:

– pod 2.a – 2.e) ob 11.30,
– pod 2.f – 2.g) ob 12.30,
– pod 2.h) ob 13. uri,
– pod 2.i) ob 13.30,
– pod 2.j) ob 14. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 

varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo 
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi infor-
macijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, 
kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10.

11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in 

fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument 
(fizične osebe),
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– 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 številko 
računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-

jev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribni-
ca zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po 

načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključ-
no z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom 
na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-
novana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek 
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Št. 3528-18/2013 Ob-2299/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska 
Bistrica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica, Sklepa 
o začasnem financiranju v obdobju april–junij 2013 (Ura-
dni list RS, št. 27/13) in sklepa Občinskega sveta Občine 
Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 objavlja

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem  

v k.o. Ilirska Bistrica
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ob-

čina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica.

2. Predmet javne dražbe – oddaje v najem in opis 
nepremičnine:

Zap. 
št. Parc. št. k.o. ID znak: Površina 

(m2) Vrsta rabe Izklicna cena

1 1773/1 Ilirska Bistrica 2525-1773/0-0 41,10 Poslovni prostor 164,4 EUR/mesec

2 1124/10 Ilirska Bistrica 2525-1124/10-0 44,15 Poslovni prostor 82,56 EUR/mesec

3 1124/10 Ilirska Bistrica 2525-1124/10-0 42,99 Poslovni prostor 80,39 EUR/mesec

3. Izklicna cena in plačilo stroški: izklicna cena pred-
meta javne dražbe je mesečna najemnina oziroma 
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cena/mesec/m2, navedena v zadnjem stolpcu tabele 
v točki 2 in 3.

4. Najnižji znesek višanja izklicne cene: najnižji 
znesek višanja izklicne cene 10,00 EUR.

5. Način in rok plačila varščine:
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati var-

ščino v višini 10 % izklicne najemne cene nepremičnine 
na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Republiki Slo-
veniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, 
Območni enoti Postojna, številka: 01238-0100016470, 
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za oddajo 
nepremičnine v najem za zap. št. ___«, do dne 26. 4. 
2013, do 12. ure, in sicer pod:

– zaporedno točko 1 – varščina v višini 16,44 EUR,
– zaporedno točko 2 – varščina v višini 8,26 EUR,
– zaporedno točko 3 – varščina v višini 8,04 EUR.
Plačana varščina bo uspelemu dražitelju (najemni-

ku) vračunana v najemnino, neuspelim dražiteljem pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 
V primeru, da interesent plača varščino za nepremič-
nino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne 
udeleži, se varščina ne povrne.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki se 

sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih 
dni po posredovanju pogodbe s strani najemodajalca za 
določen čas petih let. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, mu ponudnik lahko podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Kolikor 
uspeli dražitelj v navedenem roku pogodbe ne podpiše, 
najemodajalec zadrži njegovo varščino. Najemno po-
godbo pripravi Občina Ilirska Bistrica.

Najemnina se začne obračunavati z dnem zapisni-
ka upravnika o predaji objekta ter podpisa najemne po-
godbe. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu.

Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stro-
ške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge 
stroške. Nepremičnina se odda v najem v dejanskem 
stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, 
za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemo-
dajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali 
druge stvarne pravice na nepremičnini. V nepremičnini 
je prepovedano hranjenje nevarnih snovi.

7. Kraj in čas javne dražbe ter ogled nepremičnine
Javna dražba bo v torek, 10. 5. 2013, v sejni sobi 

Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bi-
strica, in sicer:

– pod zaporedno št. 1: od 8.30 do 9. ure,
– pod zaporedno št. 2: od 9. ure do 9.30,
– pod zaporedno št. 3: od 9.30 do 10. ure.
Ogled prostorov bo:
Za ogled prostorov se lahko obrnete na upravnika, 

na tel. 041/345-145.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za 

prijavo
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne 

osebe, skladno s pravnim redom Republike Slovenije, ki 
do 26. 4. 2013, do 12. ure vplačajo varščino,

– dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvi-
dna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa 
in ime banke za primer vračila varščine,

– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih 
(fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, 
ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne insti-
tucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v pri-
meru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno 

izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in 
prispevkih v letu 2012),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj 
ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe 
ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo 
institucije v državi članici enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; 
v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih 
šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega 
računa),

– v primeru, da se v imenu ponudnika javne dražbe 
udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, 
mora ta imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na pred-
met javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali 
zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti 
podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju,

– fotokopija izpiska iz sodnega registra (ne več 
kot 15 dni star) za pravne osebe (izpis iz poslovnega 
registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument za 
fizično osebo (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo 
o državljanstvu),

– davčna in matična številka, telefonska oziroma 
številka mobilnega telefona, e-naslov.

V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogo-
jev, pristop na javni dražbi ni mogoč.

Rok in kraj za prijavo: 26. 4. 2013, do 12. ure, 
Občina Ilirska Bistrica, Sprejemna pisarna, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

9. Pravila javne dražbe
Poslovni prostor se odda v najem z najemno po-

godbo za določen čas petih let. Najemnik je dolžan 
kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
stroške zavarovanj in druge stroške. Poslovni prostor 
se odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko 
opravi le tista dela na objektu, za katera si predhodno 
pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji naje-
mnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na 
nepremičnini. V poslovnem prostoru je prepovedano 
hranjenje nevarnih snovi.

Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku.
Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s skle-

pom župana.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je do vključno 
26. 4. 2013, do 12. ure prijavi na dražbo ter predloži po-
trebna dokazila (glej točka 8).

Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, iz-
ločeni iz postopka.

Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se 
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe 
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Dokončna cena 
je tista, ki je izklicana trikrat in je nobeden od dražiteljev 
ne zviša pred tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu 
in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe oddan. 
Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega 
pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je 
ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna 
vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 
Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, 
je nepremičnina oddana za izklicno ceno. Dražitelj je 
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vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja 
izklicna cena.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče po-
dati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe 
in o njih takoj odloči komisija.

Predsednik komisije lahko s soglasjem župana po-
stopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
dražiteljem povrne plačana varščina in izkazani stroški 
za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne in-
formacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko 
pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času ura-
dnih ur, na tel. 05/711-23-20.

11. Objava: spletna stran Občine Ilirska Bistri-
ca/Sporočila za javnost, april 2013, Uradni list RS, april 
2013.

Občina Ilirska Bistrica
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Št. 106/13 Ob-2257/13

Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, na podlagi sklepa 
Sveta zavoda z dne 28. 3. 2013 razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 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, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, 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.

Svet zavoda Osnovne šole  
Notranjski odred Cerknica

 Ob-2281/13

Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, 96/02, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 
56/08, 4/10, 20/11,100/11 – Odl. US), 11.,12. in 13. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 24/03 
in 32/08), razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Tr-
bovlje kot pooblaščenec ustanovitelja javnega zavoda, 
delovno mesto

direktorja/direktorice Zavoda za kulturo Dela-
vski dom Trbovlje.

Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še naslednje zahteve:

– visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne 
ali humanistične usmeritve,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi 
in organiziranju kulturnih projektov oziroma programov.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor stro-
kovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene 
sposobnosti.

K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge 

alineje prvega odstavka,
– program dela zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mne-
nju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih 
imenovanj.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v za-
prti kuverti z označbo »Razpis za direktorja Zavoda za 
kulturo Delavski dom Trbovlje - Ne odpiraj«, na naslov: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Občina Trbovlje

Št. 100-1/2013-2 Ob-2282/13

Svet zavoda JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomar-
ci, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 
40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta JVI in VVZ OŠ Cerkve-
njak – Vitomarci razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto-
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 
ravnatelja/ravnateljice,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor in

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/ka mora biti usposobljen/a za delo z raču-

nalnikom in imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
ter druge sposobnosti, za uspešno vodenje JVI in VVZ 
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev o:
– izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 

opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga 

izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče,
– pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču 

zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kazni-
vo dejanje zoper spolno nedotakljivost,

Razpisi delovnih mest
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kot tudi
– vizijo razvoja JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vi-

tomarci,
– program vodenja šole in
– kratek življenjepis
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti, 

s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja« na naslov: 
Svet JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkve-
njak 34, 2236 Cerkvenjak.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju pre-

jeli v zakonitem roku.
Svet zavoda  

JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

 Ob-2311/13

Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Sta-
novanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina 
družbe razpisuje prosto delovno mesto

direktorja družbe s 4-letnim mandatom.
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko 

kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ra-
zen osebe, ki:

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper pre-
moženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za 
obdobje petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti 
po prestani kazni zapora,

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica in sicer dokler traja prepoved,

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skla-
du z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje 
podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še dve 
leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati za prosto delovno mesto direktorja druž-
be morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe 
tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega 
najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.

K prijavi na razpis je kandidat dolžan predloži-
ti predlog programa in razvoja družbe za naslednje 
mandatno obdobje.

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju 
razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih 
ovojnicah v 15 dneh po objavi na spletnih straneh Ob-
čine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu RS, v mesecu 
aprilu 2013 oziroma 19. 4. 2013 na naslov: Stanovanj-
sko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 
16b, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako »skupščina – za 
razpis«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja  

Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 028/2013 Ob-2314/13

V skladu s 34. in 35. členom Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), z 58. členom ZOFVI, 
Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ura-
dni list RS, št. 40/12) in sklepa 9. seje Sveta zavoda 
Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 

Slovenska Bistrica z dne 28. 2. 2013 razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organi-
zaciji 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 ter Zakona o uravno-
teženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) 
in 57/12-ZPCP-2D.

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. 
Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen 
v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, bo pogodba o za-
poslitvi sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za do-
ločen čas, to je za čas trajanja mandata.

Predvideni začetek dela je 1. september 2013.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridoblje-

nem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni 

v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da 
pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega 
prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministr-
stvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi 

razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Sloven-
ska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnate-
ljico«.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Slov. Bistrica

 Ob-2342/13

Svet zavoda Osnovne šole Cerkno, Bevkova 
ulica 26, 5282 Cerkno, na podlagi sklepa Sveta zavo-
da Osnovne šole Cerkno z dne 25. 3. 2013, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09 in 20/11, 40/12 – ZUJF).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2013.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a 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 ni v kazen-
skem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli 
drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper nje-
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ga/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo deja-
nje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda 
Osnovne šole Cerkno, Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno 
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 
tudi kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Cerkno
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 Ob-2319/13

Dopolnitev

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
1000 Ljub ljana objavljajo na podlagi Pravilnika o rav-
nanju z nepremičnim premoženjem družbe SŽ – PB 
(z dne 12. 6. 2012) dopolnitev razpisne dokumentacije 
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin – dveh 
počitniških objektov na Hrvaškem, ki je bila objavljena 
v Uradnem listu RS, št. 30 in na spletni strani SŽ, d.o.o., 
dne 12. 4. 2013.

I. Dopolni se I. točka pri predmetu prodaje pod zap. 
št. 1. Rab, Počitniški objekt v naselju Dumići, ki se gla-
si: Pri omenjenem objektu se ureja legalizacija 2. nad-
stropja. SŽ, d.o.o. se v okviru tega razpisa zavezujejo 
na svoje stroške pridobiti vso potrebno dokumentacijo 
ter vložiti vlogo na pristojno upravno enoto. Kupec se 
po podpisu prodajne pogodbe za nakup tega objekta 
zavezuje prevzeti nase vse stroške, ki bodo povezani 
z izdajo odločbe o legalizaciji 2. nadstropja tega objekta.

II. V vsem ostalem ostane razpisna dokumentacija: 
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – dveh 
počitniških objektov, objavljena z dne 12. 4. 2013, ne-
spremenjena.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 3630-3/2012/9 Ob-2343/13

Javni poziv
za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, 

katerih cilj je okoljsko varno zajemanje  
in geološko shranjevanje CO2,  

ter demonstracijskih projektov inovativnih 
tehnologij obnovljive energije v skladu  
s sistemom za trgovanje s pravicami  

do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, 
vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES  

Evropskega parlamenta in Sveta (»NER 300«)  
št. 3630-3/2012/6

na podlagi poziva Evropske komisije (SL C 94/8 
Uradni list Evropske unije, dne 3. 4. 2013) o objavi dru-
gega razpisa za zbiranje predlogov v okviru navedenega 
sklepa, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 32/2013, dne 19. 4. 2013.

1 Naziv in sedež posredniškega telesa ter izva-
jalca javnega poziva

Posredniško telo ter izvajalec javnega razpisa je Mi-
nistrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 
1535 Ljub ljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v 
nadaljevanju: MzIP).

Evropska komisija je dne 3. 4. 2013 objavila jav-
ni poziv za financiranje komercialnih demonstracijskih 
projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in 
geološko shranjevanje CO2 (CCS), ter demonstracij-
skih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije 
(iOVE) v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzposta-
vljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 

Druge objave

(UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32), objavljen na spletni 
strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_
en.htm1 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv EK).

1 CALL FOR PROPOSALS concerning the financing 
of commercial demonstration projects that aim at the en-
vironmentally safecapture and geological storage of CO2, 
as well as demonstration projects of innovative renewable 
energy technologies under the scheme for greenhouse gas 
emission allowance trading within the Community, establis-
hed by Directive 2003/87/EC.

Del nalog javnega poziva EK na nacionalni ravni 
je dolžna opraviti vsaka država članica. S tem name-
nom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Langusova 4, 1535 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo) objavlja in izvaja ta javni poziv.

2 Pravne in programske podlage za izvedbo jav-
nega poziva

– Direktiva sveta 2003/87/ES Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogre-
dnih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32);

– Sklep Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 
3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komerci-
alnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko 
varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter de-
monstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovlji-
ve energije;

– Javni poziv za financiranje komercialnih demon-
stracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno za-
jemanje in geološko shranjevanje CO2 (CCS), ter de-
monstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovlji-
ve energije (iOVE) v skladu s sistemom za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti 
(SL C 94/8 Uradni list Evropske unije, dne 3. 4. 2013);

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št., 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 
9/11; v nadaljnjem besedilu: ZRRD);

– Zakon o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; 
v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12; 
v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314);

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12; v nadaljnjem besedilu: ZJF);

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; v nadaljnjem bese-
dilu: ZIntPK);

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 Odl. US: 
U-I-211/11-26; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2);

– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZVO-1);

– Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 
– UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22 in 
10/12);

– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP);
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– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10);

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09, 58/12);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, 
št. 55/08);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2013 
/DP2013/ (Uradni list RS, št. 104/12);

– Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 
2007–2013;

– Sklep organa upravljanja o pričetku postopka jav-
nega poziva za izbiro komercialnih demonstracijskih 
projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in 
geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih pro-
jektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu 
s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplo-
grednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta in imeno-
vanju strokovne komisije.

3 Predmet, namen javnega poziva in predvidene 
dejavnosti

3.1 Predmet razpisa
Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev 

in pred izbor komercialnih demonstracijskih projektov, 
katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shra-
njevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih 
tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, na osnovi česar bodo 
izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije 
projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofi-
nanciranje Evropski investicijski banki.

3.2 Pogoji sodelovanja
Na javni poziv se lahko prijavijo organizacije s se-

dežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije,
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega pozi-

va niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen ZFPPIPP,

– nimajo neporavnanih obveznosti do države,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja fi-

nančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– pravne osebe, ki se prijavljajo na razpis, morajo 

biti registrirane oziroma vpisane v sodni register,
– prijavljen projekt mora biti realiziran do 30. 6. 

2018.
3.3 Prijava
Vodilni projektni partner mora do 10. 5. 2013 oddati 

prijavo, ki je priloga javnemu pozivu, in ki jo bo ocenila 
strokovna komisija na Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor. Ustrezna ocena prijave je podlaga za nadaljnji 
izbirni postopek.

Prijavi morajo biti priloženi izpolnjeni prijavni obraz-
ci v angleškem jeziku iz poziva Evropske komisije, ki so 
objavljeni na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/fun-
ding/ner300/index_en.htm.

Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prija-
vitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji 
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, 
v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost 
se lahko označi posamezni podatek ali del prijave, ne 
more pa se nanašati na celotno prijavo in na podatke, 
potrebne za oceno vloge po merilih javnega poziva.

3.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, 

strokovnih mnenj in poročil,
– študentsko delo,
– stroški informiranja in obveščanja,
– stroški izobraževanja in usposabljanja.
Ministrstvo upravičenih stroškov ne bo sofinanci-

ralo.
3.5 Merila za izbor projektov
Prijave, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, 

bodisi, da so ustrezno pravočasno dopolnjene po po-
zivu), in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu 
z določbami javnega poziva, se uvrstijo v ocenjevanje 
za pred izbor projekta na nacionalni ravni.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev ter prijave, 
ki ne bodo skladne s predmetom razpisa, se ne bodo 
ocenjevale v nadaljnjem postopku. Takšne vloge se 
kasneje ne morejo dopolniti ali ponovno vložiti in v pred 
izboru ne bodo ocenjene na podlagi meril.

3.6 Ocenjevanje prijav
Ocenjene bodo vse prispele popolne prijave, ki iz-

polnjujejo pogoje v skladu z določbami poziva.
3.6.1 Ocenjevanje na nacionalni ravni
1. Faza – ocenjevanje po merilih
Prijave, ki so se uvrstile v ocenjevanje, najprej oceni 

strokovna komisija ministrstva. Strokovna komisija bo 
projekte ocenjevala po vnaprej določenih merilih:

1. skladnost s sklepom Evropske komisije št. 
C(2010) 7499 z dne 3. 11. 20102 in javnim pozivom EK 
z dne 3. 4. 2013,

2 Sklep Komisije C(2010) 7499 o merilih in ukrepih 
za financiranje komercialnih demonstracijskih projek-
tov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko 
shranjevanje CO2 , ter demonstracijskih projektov inova-
tivnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropske-
ga parlamenta in Sveta, ki je dostopen na spletni stran 
EURLEX: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010D0670:SL:NOT

2. doseganje robnih pogojev, ki jih določata sklep 
in poziv EK,

3. zaprtost finančne konstrukcije,
4. čezmejnost projekta,
5. status dovoljenj na področju okoljskega in pro-

storskega umeščanja,
6. dodatni (inkrementalni) stroški predlaganih pro-

jektov glede na referenčne objekte po posameznih teh-
nologijah (samo za iOVE),

7. dodatni (inkrementalni) prihodki predlaganih pro-
jektov iOVE glede na referenčne objekte po posameznih 
tehnologijah (samo za iOVE),

8. neto cena sedanje vrednosti (Net Present Value),
9. reference predlagatelja in/ali njegovih partnerjev 

o sodelovanju na podobnih projektih.
Posamezni projekt mora biti ocenjen s strani naj-

manj treh ocenjevalcev, končna ocena pa predstavlja 
povprečje njihovih ocen. V primeru, da ocena enega 
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ocenjevalca odstopa za več kot 20 % od ostalih dveh, se 
je ne upošteva, in končna ocena predstavlja povprečje 
ocen ostalih dveh ocenjevalcev.

Kolikor bo projekt s strani nacionalnih ocenjevalcev 
prejel pozitivno oceno, bo strokovna komisija podala 
mnenje za pred izbor na nacionalni ravni. Pozitivna oce-
na na pred izboru še ne pomeni oddaje predloga projek-
ta za sofinanciranje Evropski investicijski banki. Merila 
za ocenjevanje prijav so določena v Tabeli 1.

Informacije o referenčnih objektih, ki jih prijavitelji 
potrebujejo za kriterije, ki so podani v Tabeli 1, so zbra-
ne v dokumentu »Metodologija določanja referenčnih 
stroškov električne energije pro izvedene iz obnovljivih 
virov energije«, Uredbi o podporah električni energiji, 
pro izvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 37/09 in dopolnitve) in Uredbi o podporah električni 
energiji, pro izvedeni v sopro izvodnji toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09 
in dopolnitve).

Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav.

MERILA
Maks. št. točk

iOVE CCS

1. Skladnost projekta s sklepom in pozivom EK (za NER 300)
– popolna skladnost: 40 točk
– pretežna skladnost: 32 točk
– delna skladnost: 24 točk
– ni skladnosti: 0 točk

40 40

2. Doseganje robnih pogojev, ki jih določata sklep in poziv EK
– v celoti: 40 točk
– pretežno (od 60 % do 99 %): 32 točk
– delno (od 20 % do 59 %): 24 točk
– ne dosega (manj kot 20 %): 0 točk.

40 40

3. Zaprtost finančne konstrukcije
– v celoti: 40 točk
– pretežno: 32 točk
– delno: 24 točk
– ni podatkov: 0 točk

40 40

4. Čezmejnost projekta
– partnerji še iz več kot dveh držav članic: 40 točk
– partnerji še iz dveh držav članic: 32 točk
– partnerji še iz ene države članice 24 točk
– ni partnerjev iz drugih držav članic: 0 točk 

40 40

5. Status dovoljenj na področju okoljskega in prostorskega umeščanja
– pridobljeno je gradbeno dovoljenje ali ni potrebno: 40 točk
– pridobljeno je okoljevarstveno soglasje: 32 točk
– sprejet je program priprave DPN (OPN/OPPN); izdelane so IZ, DIIP: 24 točk
– še ni bilo dejavnosti: 0 točk

40 40

6. Dodatni stroški projektov glede na referenčne objekte (samo za iOVE)
– zelo nizki: 40 točk
– nizki: 32 točk
– srednji: 24 točk
– visoki: 0 točk

40 /

7. Dodatni prihodki projektov glede na referenčne objekte (samo za iOVE)
– zelo visoki: 40 točk
– visoki: 32 točk
– srednji: 24 točk
– nizki: 0 točk

40 /

8. Neto cena sedanje vrednosti (Net Present Value)
– visoka: 40 točk
– nižja: 32 točk
– enaka 0: 24 točk
– negativna: 0 točk

40 40



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 32 / 19. 4. 2013 / Stran 1339 

MERILA
Maks. št. točk

iOVE CCS

9. Reference predlagatelja in/ali njegovih partnerjev o sodelovanju na sorodnih 
projektih
– 5 in več referenc: 40 točk
– 3 ali 4 reference: 32 točk
– 1 ali 2 referenci: 24 točk
– 0 referenc: 0 točk

40 40

Skupaj 360 280

3 Združevanje bo mogoče na projektih, ki po vsebini 
spadajo v Prilogo I Sklepa Evropske komisije št. C(2010) 
7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financira-
nje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je 
okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, 
ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obno-
vljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim 
z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

2. Faza –izdelava predlogov za sofinanciranje
Zaradi zagotavljanja geografskega ravnovesja med 

državami članicami se bo v državi članici sofinanciralo 
največ tri projekte in najmanj enega. Zato je za Repu-
bliko Slovenijo pomembno, da tri projekte prijavi, saj 
bo vsaj eden izmed njih zagotovo prejel sredstva. Pro-
jekti, ki jih bo Republika Slovenija predlagala, morajo 
izpolnjevati izbirne kriterije iz točke 5.1 javnega poziva 
EK. Na podlagi pozitivnih ocen in mnenj o pred izboru 
strokovne komisije bo mogoče določene projekte vse-
binsko še dopolniti in izboljšati ali tiste, ki se prijavljajo 
v isto podkategorijo projektov, na osnovi prejetih prijav 
tudi združiti3 z namenom priprave predlogov za sofi-
nanciranje s kvalitetnimi projekti, ki izpolnjujejo robne 
pogoje in ostale izbirne kriterije, ki so določeni v javnem 
pozivu EK in katere je dolžna preveriti država članica. 
Na osnovi pred izbora izbranih oziroma pripravljenih in 
dopolnjenih projektov bodo izdelani predlogi za sofi-
nanciranje, ki bodo na podlagi končnega mnenja stro-
kovne komisije na nacionalni ravni predlagani v izbirni 
postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki 
in o njih obveščena Evropska komisija.

Merila, ki so podana v okviru javnega poziva na 
nacionalni ravni v 1. Fazi – ocenjevanje po merilih, so 
v nadaljnjem postopku lahko pogoj za uvrstitev projekta 
med predloge za financiranje ali dodelitve sredstev. To 
pomeni, da bodo projekti ovrednoteni na osnovi, ali pro-
jekt pogoj izpolnjuje (da), ali ga ne izpolnjuje (ne). Pri-
javitelji morajo natančno prebrati tudi javni poziv EK. Le 
tako bodo lahko pripravili projekte, ki bodo izpolnjevali 
vse zahteve na vseh ravneh izbirnega postopka.

6.2.2 Mednarodno ocenjevanje
Predlog projekta v izbirni postopek za financiranje 

Evropski investicijski banki še ne pomeni njegove-
ga sofinanciranja. Vsak pozitivno ocenjen projekt na 
nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi ustrezno 
podporo na mednarodnem usklajevanju ocen. Medna-
rodno ocenjevanje bo potekalo skladno s pravili Sklepa 
Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 
o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih de-
monstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno 
zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demon-
stracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive 
energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavlje-
nim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in poziva EK.
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Natančen opis meril in način ocenjevanja je ob-
javljen v razpisni dokumentaciji EK na spletni strani 
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm.

4 Višina sofinanciranja in obdobje za porabo 
sredstev

4.1 Višina sofinanciranja
Evropska investicijska banka bo izbrane projekte 

sofinancirala do 50 % njihove dodane vrednosti (rele-
vant costs), pri tem pa ni pogoj, da jih država članica 
že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da 
so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, 
kohezijski sklad, Evropski energetski program za oži-
vitev – EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve 
tveganja). V primeru, da so projekti že sofinancirani, se 
financiranje projekta zmanjša za znesek financiranja, ki 
se financira iz EEPO.

Republika Slovenija je v okviru komitološkega po-
stopka, v katerem je bil omenjeni sklep sprejet, ob pod-
pori še nekaterih manjših držav članic dosegla bistveno 
in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebin-
sko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem 
odstavku 6. člena Sklepa komisije z dne 3. 11. 2010 
o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih de-
monstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno 
zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demon-
stracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive 
energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavlje-
nim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Na podlagi omenjene določbe je Republika Slo-
venija upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz 
rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega 
komercialnega demonstracijskega projekta za zajema-
nje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta 
inovativnih tehnologij obnovljive energije. Glede na to, 
da skladno z določbami Direktive 2003/87/ES Evrop-
skega parlamenta in sveta z dne 13. 10. 2003 o vzpo-
stavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije to-
plogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 1996/61/ES ter določbami direktive 2009/29/ES 
Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. 4. 2009 
o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom iz-
boljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov, Republika 
Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za 
nove naprave prispeva svoj delež, bi bilo smotrno, da 
Republika Slovenija pripravi vsaj en projekt, katerega 
vrednost bi znatno presegala vrednosti, ki jo v rezervo 
prispeva Republika Slovenija.

Ministrstvo za sofinanciranje projektov nima pred-
videnih sredstev. Višina sredstev, ki bodo odobrena 
za projekt bo določena s pogodbo med prijaviteljem in 
Evropsko investicijsko banko.

4.2 Splošni pogoji
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom 

in z namenom tega javnega poziva in z določili javnega 
poziva ter razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija določa vsebino prijave in 
izhodišča za njeno pripravo. Vsi obrazci in vse priloge 
morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo iden-
tične podatke za projekt, ki je predmet prijave na javni 
poziv. Prijavi se priložijo dokumenti po vrstnem redu 
določenem v razpisni dokumentaciji.

5 Navodila za izdelavo prijave z obrazci
Prijavitelj prijavo na razpis pripravi tako, da izpolni 

obrazce v skladu z navodili za popolnost prijave (Prilo-
ga: prijavni obrazec). Prijava lahko obravnava največ 
eno operacijo.

5.1 Popolnost prijave
Prijavitelj sestavi popolno prijavo na prijavnem 

obrazcu, ki je priloga javnega poziva, v dveh izvodih. 
Prijava naj bo ustrezno oštevilčena. Spreminjanje vr-
stnega reda poglavij ni zaželeno. Prijava naj bo popolna 
in jasno napisana v interesu vsakega predlagatelja. Ce-
lotno prijavo in ostalo zahtevano dokumentacijo spnite 
v mapo. Prijavo pošljite v enem izvodu. Arhivski izvod 
hranite pri sebi.

Prijava bo formalno popolna, če bo do predpisane-
ga roka poslana v fizični obliki, prijavni obrazec pa tudi 
v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB mediju), 
ter sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov in 
prilog:

1. prijavni obrazec (Obrazec št. 1);
2. izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev 

(Obrazec št. 2);
3. Posebni pogoji (Prijavni obrazci v angleškem 

jeziku);
4. Bonitetni obrazec BON-1 ali drugo ustrezno do-

kazilo za neposredne proračunske uporabnike;
5. Oprema ovojnice za prijavo na javni poziv (Obra-

zec št. 4).
Poleg zgoraj navedenih prilog lahko predlagatelj 

priloži tudi druge priloge, ki dopolnjujejo navedbe v pri-
javi oziroma dodatno dokazujejo usposobljenost predla-
gatelja ali pojasnjujejo izvedbo del na projektu.

Strokovna komisija bo predlagatelje, ki bodo podali 
formalno nepopolne prijave, pozvala, da prijave dopol-
nijo v roku 7 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Prijave, 
ki ne bodo dopolnjene v določenem roku ne bodo obrav-
navne v nadaljnjem postopku.

6 Rok za oddajo prijav, odpiranje vlog in obve-
ščanje o izboru

6.1 Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijave je 10. 5. 2013.
Prijava mora prispeti do 10. 5. 2013, do 14.30 na 

naslov: Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor, Languso-
va 4, 1535 Ljub ljana, v zaprti ovojnici na kateri mora biti 
na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – Pri-
java za javni poziv NER 300«. Na zadnjo stran kuverte 
zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se 
štejejo prijave, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka 
(10. 5. 2013, do 15. ure) ali so tega dne priporočeno 
oddane na pošti do konca dneva. Prijav, ki ne bodo 
prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, 
strokovna komisija ne bo odpirala oziroma bodo v pri-
meru odprtja nespremenjene ponovno zaprte in ne bodo 
obravnavane, ampak bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike 
vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti 
na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljub ljana, oziroma osebno v glav-
no pisarno na naslovu MzIP vsak delovni dan med 9. in 
15.30 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot 
skrajni rok za oddajo vlog.

6.2 Odpiranje prijav
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija 

MzIP v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje 
v roku 5 dni od poteka roka za oddajo vlog. Pregled 
prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih 
vlog bo izveden najkasneje v roku 3 dni od odpiranja 
vlog. Prijavitelji bodo lahko formalno nepopolne vloge 
dopolnili v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje 
v 7 dneh od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. For-
malno nepopolna vloga se dopolni v skladu s pozivom 
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita 
in v vseh sestavinah usklajena.
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Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, 
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom 
in z namenom razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev za sodelovanje bodo zavrnjene.

Postopek javnega poziva za izbor projektov bo 
vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imeno-
val predstojnik MzIP. Komisija bo opravila strokovni pre-
gled popolnih vlog na podlagi zahtev in meril, navedenih 
v tem javnem pozivu, ter bo pripravila predlog EIB za 
sofinanciranje.

6.3 Obveščanje o izboru
Prijavitelji projektov bodo o ocenah in mnenjih 

o pred izboru strokovne komisije iz 1. Faze – ocenjeva-
nje po merilih javnega poziva obveščeni v roku 10 dni 
od odpiranja prispelih prijav. Prijavitelji projektov bodo 
o končnih mnenjih in predlogih strokovne komisije iz 2. 
Faze – predlogi za sofinanciranje javnega poziva obve-
ščeni po njihovi izdelavi in predložitvi na mednarodno 
raven.

Rezultati javnega poziva EK so informativnega jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletni strani mini-
strstva.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki so z in-
ternimi akti prijavitelja opredeljeni kot poslovna skrivnost 
in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno ozna-
či. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo.

6.4 Pritožbe
O izboru projektov odloči s sklepom minister za 

infrastrukturo in prostor. Prijavitelji bodo o izidu poziva 
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od odpi-
ranja vlog. Zoper odločitev MzIP o vlogi za dodelitev so-
financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku trideset dni od dneva vročitve 
sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa 
se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, 
kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti 
upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih 
taksah (ZST-1, Uradni list RS, št. 37/08, 86/09 Skl. US: 
U-I-207/09-5, Up-996/09-5 in 97/10) ob vložitvi tožbe 
potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 
6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni 
podračun sodišča, določen za plačevanje taks.

7 Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije ter obveščanje

Dokumentacija k javnemu pozivu je objavljena na 
spletni strani www.mzip.gov.si. Vse informacije o pozivu 
Evropske komisije in posebej o mednarodnem delu raz-
pisa so dostopne na spletni strani http://ec.europa.eu/cli-
ma/funding/ner300/index_en.htm.

Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki 
na naslov: milena.cernilogar-radez@gov.si.

Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani 
MzIP »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori 
imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.
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1. PRIJAVNI OBRAZEC (Obrazec št. 1) 

Vloga za projekt: 

 

PODATKI O VLOGI, PREDLAGATELJU IN PARTNERJIH 

 

GLAVNA TEMA (kategorija in 
podkategorija projekta)4 
 

 

NASLOV PROJEKTA (maksimalno 
dve vrstici)5 

 

AKRONIM PROJEKTA  

Ključne besede  

 

Skupni stroški projekta  

Ocena skupnih upravičenih stroškov 
NER300 

 

Zahtevana finančna pomoč v okviru 
NER300 

 

Finančna sredstva druge državne 
pomoči 

 

Trajanje projekta   

 

Vodilni projektni partner (naziv)  

Vodja vodilnega projektnega partnerja 
(ime in priimek) 

 

Kontaktne informacije (naslov, 
telefonska številka, e-pošta) 

 

 
Povzetek projekta (maksimalno 30 vrstic): 
 
 
 
 

                                                 
4 Glavna tema vključuje kategorije in podkategorije, ki so del priloge 1 sklepa Komisije o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih 
projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu 
s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 
5 Naslov projekta mora biti opisen, praktičen in kratek. Naslov se lahko nanaša na zemljepis, namen (ključne besede), časovni okvir itd. 
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Identifikacija vodilnega projektnega partnerja  
(Projektni partner 1)  

Pravne in administrativne zadeve 

Polno ime projektnega partnerja 1  
Skrajšana oblika imena projektnega partnerja 1  
Vrstna podjetja (pravni položaj)   
Naslov sedeža   

Naslov :  
Poštna številka : Poštni predal :  

Kraj : Država:  
Telefonska številka : Faks :  

ID.ŠT. za DDV   
Kraj registracije 
Datum registracije  
Matična številka  
 

Finančna identifikacija  
  
Podatki o banki (račun, na katerem se bo izplačala 
subvencija, če bo podjetje izbrano na izboru 
kandidatov) 

Ime banke : IBAN6:  
Številka računa :  

Naslov banke :  
Poštna številka : Kraj :  

Država : 
Imetnik bančnega računa (ime in priimek)7: 

Naslov imetnika bančnega računa (naslov, kraj, poštna 
številka, država):

 
Podatki oseb, ki so odgovorne za spremljanje projekta 

 
Zakoniti zastopnik (pooblaščen za podpis sporazuma z Ministrstvom za gospodarstvo) 

Ime in priimek :  
Službeni naziv:  

Naslov :   
Poštna številka :   Kraj :

Telefon :  E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za tehnično spremljanje projekta 

Ime in priimek : 
Službeni naziv :  

Naslov :   

                                                 
6 Če se IBAN (international bank account number) uporablja v državi, kjer je vaša banka. 
7 Ime ali naziv, pod katerim je bil račun odprt, in ne ime zakonitega zastopnika. 
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Poštna številka :   Kraj :
Telefon :  E-pošta :

Oseba, ki je odgovorna za upravno in finančno spremljanje projekta 
Ime in priimek :  
Službeni naziv :  

Naslov :  
Poštna številka :   Kraj :

Telefon :  E-pošta :
 

Identifikacija ostalih projektnih partnerjev (Projektni partner 2)8  

Pravne in administrativne zadeve 
Polno ime projektnega partnerja 2  
Skrajšana oblika imena projektnega partnerja 2  
Vrstna podjetja (pravni položaj)   
Naslov sedeža   

Naslov :  
Poštna številka : Poštni predal :   

Kraj : Država:  
Telefonska številka : Faks :   

ID.ŠT. za DDV   
Kraj registracije 
Datum registracije  
Matična številka  
  
Finančna identifikacija  
  
Podatki o banki (račun, na katerem se bo 
izplačala subvencija, če bo podjetje izbrano na 
izboru kandidatov) 

Ime banke : IBAN :  
Številka računa :  

Naslov banke :  
Poštna številka : Kraj :   

Država : 
Imetnik bančnega računa (ime in priimek) :

Naslov imetnika bančnega računa (naslov, kraj, 
poštna številka, država):

 
Kontaktne informacije oseb, ki so odgovorne za spremljanje projekta 
 
Zakoniti zastopnik (pooblaščen za podpis sporazuma z Ministrstvom za gospodarstvo) 

Ime in priimek :  
Službeni naziv:  

Naslov :   
Poštna številka:   Kraj :

Telefon :  E-pošta :

                                                 
8 Kopirajte toliko podlog kot je število partnerjev. Vodilni projektni partner je opredeljen kot projektni partner 1. Ostali projektni partnerji so opredeljeni kot 
projektni partner 2, projektni partner 3, itd. Navedeno mora biti enako število partnerjev kot je navedeno v finančni shemi projekta. 
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Oseba, ki je odgovorna za tehnično spremljanje projekta 
Ime in priimek : 
Službeni naziv:  

Naslov :   
Poštna številka :   Kraj :

Telefon :  E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za upravno in finančno spremljanje projekta 

Ime in priimek:  
Službeni naziv:  

Naslov :  
Poštna številka :   Kraj :

Telefon :  E-pošta :
 

Podroben tehnični opis projekta9 

 
1. Povzetek projekta (maksimalno 10 vrstic)10 

 
2. Namen projekta11 

 
3. Cilji projekta12 

 
4. Energetska vrednost ali količina CO2

13 

 

5. Prvotni problem, zadnje stanje tehničnega razvoja,  inovativna komponenta14 
 

6. Okoljski, socialni in gospodarski vplivi projekta15 
- Okoljski vidik 
- Ekonomski vidik 
- Socialna vprašanja, zlasti kar zadeva delovna mesta 

 
7. Organizacija dela in začasni terminski načrt dela16 

 
8. Reference  prijavitelja ter partnerjev in ostala znanja delovne skupine17 

 
9. Komunikacija in diseminacija rezultatov18 

                                                 
9 Navedite natančen tehnični opis projekta, ki je skladen s tehničnimi elementi ponudbe dobavitelja. Posamezne komponente je potrebno podrobneje obdelati. 
Če je primerno, podrobno opišite razlog za izbiro predlagane tehnološke rešitve. Vključiti je treba prikaz uporabe »najboljše razpoložljive tehnologije«, kadar je to 
primerno. Ta opis je lahko del študije izvedljivosti. 
10 Povzetek projekta naj vsebuje opis različnih stopenj projekta, skupaj z glavnimi in vmesnimi cilji.  
11 Pojasnite namen projekta ter skušajte čim bolj jasno razložiti osnovni opredeljeni problem. Ali je projekt neodvisen del večjega projekta ali splošne strategije? 
Če je, razložite povezave. Opredelite razmere in pogoje (industrijske in komercialne), v katerih bo potekala raziskava ter razložite vplive te raziskave na sektor in 
prenosljivost na druge proizvode. 
12 Navedite rezultat projekta načrtov znanosti in tehnologije. Kaj vam dokazujejo? Pojasnite, kako bodo doseženi rezultati podpirali predlagane raziskave in razvoj.  
13 Navedite količino energije proizvedeno v prvih 5 letih delovanja nove tehnologije na obnovljive vire energije in količino CO2 shranjeno v prvih 10 let delovanja 
tehnologije projekta za zajemanje in shranjevanje CO2. 
14 Opis glavnih obravnavanih problemov ter opis metodologij in tehnik, ki bodo izvedeni v projektu z namenom reševanja teh problemov. Navedite razloge za 
uvedbo raziskovalnega programa. Kadar je to primerno, predstavite rezultate že predhodno opravljenih študij. Ta odstavek vsebuje informacije, ki so potrebne za 
presojo inovativnosti projekta. 
15 Razložite okoljsko, socialno in ekonomsko vprašanje projekta. Opišite, kako bo projekt prispeval k trajnosti varstva okolja in način odpravljanja morebitnega 
negativnega vpliva na okolje. Po potrebi se priloži ocena vpliva na okolje. 
Opišite, kako bo zagotovljena dolgoročna gospodarska upravičenost. Kako in kdaj bodo rezultati uporabljeni in kdo jih bo uporabljal? Kako se bo ohranjal namen 
projekta? Razložite način pokrivanja stroškov vzdrževanja po zaključenem izvajanju projekta. Kako se bo uresničevalo načelo »onesnaževalec plača«, če je 
potrebno? Kako projekt prispeva k družbenemu dialogu?  
16 Navedite delitev dela v posameznih tehničnih fazah glede na terminski načrt dela. Vsaka faza mora biti opisana z relevantnimi cilji, sredstvi in ustreznimi 
pričakovanimi rezultati.  
17 Navedite reference in ostala znanja delovne skupine 
18 Ponudniki morajo dokazati svojo sposobnost diseminacije rezultatov s pomočjo: 
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Podroben regulativni opis projekta 

 
10. Opredelitev potrebnih dovoljenj, potrebnih za realizacijo projekta 

 
11. Predstavitev strategije za pridobitev dovoljenj in njen časovni okvir  

 

Struktura vodenja med izvajanjem projekta 

 
12. Opišite strukturo koordiniranja in vodenja projekta19 

 

Podroben finančni opis projekta 

 
13. Določitev višine stroškov za izvedbo projekta20 

 
14. Viri financiranja projekta21 

 
15. Ocena ustreznih stroškov z upoštevanjem člena 3 - zadevni stroški (sklep Komisije NER300)22 

 
16. Vrsta in višina javne podpore23 

- NER300:  
- Drugo: 

 
17. Finančni načrt projekta24 

 
18. Neto sedanja vrednost projekta 

 
19. Ocena dodatnih (inkrementalnih) prihodkov glede na referenčni objekt 

 
20. Ocena dodatnih (inkrementalnih) stroškov glede na referenčni objekt 

 
 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                              
- predstavitve rezultatov širši javnosti ali majhni skupini  
- organizacije informativnih dni 
- različnih objav (brošure, navodila, ...) 
- izdelave računalniških medijev, ipd. 
- izmenjave znanja (člen 12. sklepa o NER300) 
19 Jasno opišite strukturo, odgovornosti in postopke za vodenje in koordinacijo projekta. Po potrebi lahko nazorno prikažete vodstvene strukture v organigramu ali 
shematskem prikazu delovnega procesa in ju priložite prijavnici (glej tabelo »Seznam sodelujočih strokovnjakov) 
20 Kategorično in vrednostno opredelite projektne stroške (R & R, obratovalni stroški, stroški dela, itd) ter opredelite skupne stroške za izvedbo projekta v celoti. 
21 Vsebinsko in vrednostno je potrebno opredeliti vse vire financiranja projekta, skupaj s podporo NER300. 
22 V prvi fazi se zahteva le ocena ustreznih stroškov, medtem ko se bo postopek za izračun ustreznih stroškov projekta določil v razpisu za evropski projekt. 
23 Višino zaprošene pomoči v okviru programa NER300 za ustrezne stroške (relevant costs) je treba podati v evrih. 
24 Finančni načrt se bo izvajal v času trajanja projekta (glej tabelo: »Predračun stroškov za izvajanje projekta v letu 2011«). 
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2. IZJAVA PREDLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (Obrazec št. 2) 
 
Predlagatelj……………………………………………………………………... 
 
Zastopnik ………………………………………………………………………. 
 
 
Izjavljam, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem pozivu. 
 
 
Prav tako izjavljam, da: 
- vse kopije, ki so priložene prijavi, ustrezajo originalom; 
- vse navedbe, ki so podane v tej prijavi, so resnične in ustrezajo dejanskemu stanju; 
- imam sedež v Republiki Sloveniji; 
- nisem v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 
- ne prejemam, niti nisem v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in 

prestrukturiranje podjetij; 
- nisem na seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na 

podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali seznamu podjetij na podlagi 35. členu  ZIntPK; 

- nisem podjetje v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07); 

- nimam neporavnanih obveznosti do države; 
 
  
 
Kraj in datum:  Žig in podpis pooblaščene osebe: 
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3. PRIJAVNI OBRAZCI V ANGLEŠKEM JEZIKU 

 
Predlagatelj za prijavljen projekt izpolni ustrezne prijavne obrazce v angleškem jeziku, ki so za vsak 
posamezen projekt objavljeni na spletni strani: 

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm (application forms).  

 

4. BONITETNI OBRAZEC BON-1 ALI DRUGO USTREZNO DOKAZILO ZA NEPOSREDNE 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE 

 

5. OPREMA OVOJNICE ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV (Obrazec 3) 
 

 

POŠILJATELJ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVRSTITEV: 

 

O    Vloga 

O    Sprememba 

O    Umik 

 

PREJEMNIK: 
 
 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR  
DIREKTORAT ZA ENERGIJO 
Langusova 4 

1535     LJUBLJANA 
 
 

 
Oznaka javnega poziva: 
 
NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV »NER 300«  
 
(Izpolni prejemnik!) 
 
Datum in ura prispelosti: 
 
___________________________________ 
 

 
 
Zaporedna številka prispelosti: 

 
____________________ 

 
 
 
 
 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
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 Ob-2294/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Zagorje, Selo pri Zagorju 77, parc. št. 291/6, 

291/7, 291/8, 294/3, 283/4, 287/2, 287/4, in del parc. 
št. 287/5, vse k.o. Zagorje – mesto.

c) Vrsta nepremičnine: funkcionalno zemljišče, skla-
diščni prostori in silosi za žita, v deležu 1/1.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 402.000,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
Naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 8. 5. 2013, 
do 9 ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Zagorju – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 8. 8. 2013.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-

ranje ponudb bo dne 8. 5. 2013 ob 9.15, v sejni sobi, VII 
nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 161107-13-0113 Ob-2320/13

Na podlagi 477. člena Zakona o trgu finančnih in-
strumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 

55/12 in 105/12 – ZBan-1J; v nadaljevanju: ZTFI) ter 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-13/2013/5 
z dne 11. 4. 2013 objavljam

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane sveta  

Agencije za trg vrednostnih papirjev
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni po-

ziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima univerzitetno izobrazbo;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora.

(2) Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dosto-

pen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/
Europass+CV.csp?loc=sl_SI);

2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere morajo biti 
razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec 
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, v kateri je 
bila izobrazba pridobljena;

3. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je dr-
žavljan Republike Slovenije;

4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora;

5. pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pri-
pravljen sprejeti;

6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-
stopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podat-
kov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne 
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih 
podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom 
imenovanja.

(3) Izbrani kandidat bo imenovan za člana sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev za dobo šestih let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

(4) Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ži-
vljenjepisom in zahtevanimi izjavami v 30 dneh po obja-
vi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, 
p.p. 644, 1001 Ljub ljana z označbo »za javni poziv 
št. 1001-22/2013 za člana sveta Agencije za trg vredno-
stnih papirjev« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

(6) Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru 
imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji 
postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti 
vlaganja pravnih sredstev.

(7) Kandidati pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

(8) Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.

Vlade Republike Slovenije

 Ob-2295/13

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtor-
ske pravice Slovenije (Združenje SAZAS), Špruha 19, 
1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora 
Matjaž Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski 
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in sorodnih pravicah (ZASP UPB-3), objavlja vabilo k po-
gajanjem ponudnikom funkcije časovnega zamika pro-
grama in osebnega omrežnega snemalnika, za določitev 
tarife za uporabo glasbenih avtorskih del v okviru funkcij 
časovnega zamika programa in osebnega omrežnega 
snemalnika reprezentativnemu združenju uporabnikom 
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS za skle-
nitev skupnega sporazuma o tarifi, pogojih uporabe av-
torskih del, okoliščinah uporabe, rokih, načinu plačila in 
drugih pogojih skladno s 157. členom Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah.

Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k po-
gajanjem v roku 15 dni od objave tega vabila na naslov, 
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin ali na e-naslov: 
sazas@sazas.org. Ob priglasitvi izkažite tudi reprezen-
tativnost skladno s 157. členom Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah.

Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske pravice Slovenije

(Združenje SAZAS)

Št. 007-95/2013/4 Ob-2303/13

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika 
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja 
razrešitev:

1. Emiljana Pavlina, sodnega cenilca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje grad-
beništvo splošno, z dnem 29. 3. 2013.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2322/13

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in v skladu 
s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov 
(Uradni list RS, št. 108/10) PDP, Posebna družba za 
podjetniško svetovanje, d.d., objavlja naslednje spo-
ročilo:

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana, nas je dne 15. 4. 
2013 z obrazcem P-DEL (Obvestilo o spremembi po-
membnih deležev) obvestila, da je na podlagi sklepa 
skupščine družbe PDP, d. d. z dne 25. 2. 2013 o dokapi-
talizaciji z denarnimi vložki, sodelovala v dokapitalizaciji 
družbe PDP, d. d., na podlagi česar je vpisala in vplačala 
215.054 delnic družbe PDP, d. d., z oznako DPSR. Del-
nice so bile dne 5. 4. 2013 izdane v KDD.

Po izdaji novih delnic je D.S.U. družba za svetova-
nje in upravljanje, d. o. o. imetnica 269.693 delnic druž-
be PDP, d. d. z oznako DPSR, kar predstavlja 13,47 % 
delež vseh izdanih delnic družbe PDP, d. d.

PDP,  
Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d.

Št. 478-0079/2012 Ob-2256/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Sklepa Občinske-
ga sveta Občine Ravne na Koroškem, št. 381, z dne 
30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 

MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanjska 
hiša, na naslovu Javornik 10, Ravne na Koroškem, 
s stanovanjsko površino 157 m2, s pripadajočimi zemlji-
škimi parcelami št. 190/0, št. 191/0 in št. 192/2, k.o. 882 
– Ravne, v skupni izmeri 821 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanjske hiše Javornik 10 – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno;

– ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Po-
nudba za nakup stanovanjske hiše Javornik 10 – ne 
odpiraj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dosta-
vijo osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja;

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 83.087,50 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987, 
z navedbo »kupnina za stanovanjsko hišo – Javornik 
10«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;
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– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, 
pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 5. 2013, ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 2013/64 Ob-2270/13

Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2013, ki je priloga Odloka 
o proračunu Občine Žiri za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 102/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Ob-
čina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, mat. št. 5883202, ID 
št. za DDV: SI69533768.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet razpisa je prodaja trisobnega stanovanja 
v več stanovanjskem in poslovnem objektu Pr` Matic 
v Žireh, Loška cesta 1, Žiri (376/9, k.o. Dobračeva), 
v skupni izmeri 76,03 m2. Stanovanje obsega dnevno 
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC-jem in spalnico v IV. etaži 
ter dve sobi v V. etaži. Stanovanju pripada shramba na 
hodniku IV. etaže objekta.

Stanovanje je bilo prvič vseljeno 1. 9. 2003, opre-
mljeno je z elektroinstalacijo, vodovodom, kanalizacijo 
in centralnim sistemom ogrevanja iz skupne kurilnice.

Izhodiščna prodajna vrednost stanovanja je 
56.690,00 EUR.

Izhodiščna cena ne vsebuje 2 % davka na prodajo 
nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–ku-

pljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepre-

mičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško 
knjigo, bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lah-
ko predlaga vsaka od pogodbenih strank.

– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dne-
va poteka roka za oddajo ponudb.

– Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po 
opravljeni izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogod-
bo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami 
tega javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem 
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od 
pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati 
dano varščino.

– Ponudnik mora plačati kupnino na dan overitve 
pogodbe, in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem 
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre 

in unovči varščino za resnost ponudbe. Plačilo kupnine 
v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega 
posla.

– Overjeno pogodbo se kupcu izroči po izvedenem 
plačilu kupnine.

– Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
tega razpisa.

– Občina Žiri lahko začeti postopek do sklenitve 
prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponu-
dnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije.

4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponud-
be so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10 % iz-
hodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Ob-
čine Žiri, št. 01100-0100014793, odprt pri Banki Slove-
nije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. 
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta 
v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez 
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru naju-
godnejšega ponudnika.

5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje toč-

ne podatke (ime in priimek/naziv ponudnika, naslov/se-
dež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, 
številko transakcijskega računa ponudnika in pri kateri 
banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/ma-
tično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in 
elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na 
obrazcu – podatki o ponudniku.

– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino po-
nujene kupnine (ki ne sme biti nižja od izhodiščne vre-
dnosti nepremičnine) na obrazcu – ponudba za nakup 
nepremičnin v lasti Občine Žiri.

– Če je ponudnik; pravna oseba mora predložiti iz-
pisek iz sodnega registra, ki ni starejše od 30 dni; samo-
stojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne 
uprave RS; fizična oseba mora predložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu in kopijo osebnega dokumenta.

– Ponudnik mora predložiti izjavo, da zoper njega 
ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insol-
ventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prene-
hanja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07) na obrazcu – izjava ponudnika.

– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih 
davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejši od 30 dni.

– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani var-
ščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se stri-
nja z v razpisu določenimi pogoji prodaje, na obrazcu 
– izjava ponudnika.

6. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine 
Žiri, Loška c. 1, Žiri v času uradnih ur, ali na spletni strani 
http://www.ziri.si/.

7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina 

Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za 
nakup stanovanja Loška cesta 1 – Ne odpiraj!« Ovojnica 
naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika.

Ponudbe se bodo štele za pravočasne kolikor bodo 
prispele na prej navedeni naslov do 13. 5. 2013 do 
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 13. 5. 2013 ob 12.15, 
v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I. nadstro-
pje. Odpiranje ponudb bo javno.
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8. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva 
dodatne informacije: informacije so zainteresiranim 
na voljo na sedežu Občine Žiri pri Nini Poljanšek, 
tel. 04/50-50-713, e-mail: nina.poljansek@ziri.si, kjer 
se lahko dogovorite tudi za ogled stanovanja.

9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: 
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja 
ponujena cena za odkup stanovanja ob izpolnjevanju 
vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov ponudi najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja.

10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o iz-
idu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 
30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Žiri

Št. 352-4/2013 Ob-2274/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter 378. 
sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 11. 
2012, objavlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:

1. Stanovanje z ident. št. 2175-27-24, v skupni 
izmeri 41,06 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 12, 
4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 24.528,00 EUR. 
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremični:
Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja po-

nudb je last Občine Jesenice.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumen-
tacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti 
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup ne-
premičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke 
stanovanja)« na vložišče Občine Jesenice ali pripo-
ročeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki 
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter 
e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponud-
bi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varšči-
no, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 
10 % od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero 
kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki vir-
mansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije št. 01241-0100007593, sklic 
18 75400-2001004-00000013, s pripisom »varščina za 
nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana 
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, 
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični 

podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je pred-
met javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izved-
bo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na 
Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni 
dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 29. 4. 2013 
do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka 
za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na 
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele 
po 29. 4. 2013 po 15. uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku 
javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih po-
nudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini 
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za oko-
lje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04.

Občina Jesenice

Št. 160/2013 Ob-2278/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skla-
du z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu ZSPD-
SLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, v nadaljevanju Uredba), 
Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne 
objave Občine Izola št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok) 
in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in 
dopolnitvami, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola

1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola.

2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izho-
diščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, 
kot sledi:

a) Nepremičnina s parc. št. 866, k.o. Dvori nad 
Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot sadov-
njak in njiva, v skupni izmeri 117 m2, po izhodiščni ceni 
7.734,00 EUR.

Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v raz-
pisnem postopku, in je bila določena na podlagi opra-
vljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za 
gradbeno stroko.

Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet ne-
premičnin.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor 
ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini iz-
hodiščne cene.

Plačilo kupnine v roku 15 po sklenitvi prodajne po-
godbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponud-
bami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se 
med njima, skladno z 35. členom ZSPDSLS, izvede 
pogajanja.

3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske 

pravice na zgoraj navedeni nepremičnini po sklenitvi 
prodajne pogodbe. Nepremičnina je naprodaj po načelu 
»videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je 
podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral 
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem prime-
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ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa 
ima pravico zadržati vplačano varščino.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis po-
ravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem 
primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala.

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.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev pod-
pisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime.

4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki 
so predmet javnega razpisa: dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za 
upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, 
Izola ali po tel. 05/660-02-32, kontaktna oseba Stefanija 
Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: posta.oizola@izo-
la.si.

5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 

10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 
01240-0100006381, sklic 00 4781072012. Neizbranim 
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po po-
teku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogod-
be z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne 
podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana 
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se po-
nudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi 
dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 
10 % od izklicne cene.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani: http://www.izola.si, oglasna deska.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi 
osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času 
uradnih ur, do izteka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako 

»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod toč-
ko »a«, najpozneje do 6. 5. 2013 do 24. ure, na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem 
času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece 
od dneva zaključka razpisnega roka.

6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali 

pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike 
Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziro-
ma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo 
biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazi-
lom o vplačilu varščine.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi 
bremeni.

7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje po-
nudb se bo izvedlo dne 9. 5. 2013, v sobi št. 9, Po-
stojnska ulica 3, Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in 
nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno 
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpira-
nja ponudb, ni javen.

8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega raz-

pisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 

obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno 

pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno 
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola 
lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in 
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne 
dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

Občina Izola

Št. 35209-0004/2013-2 Ob-2317/13

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske 
Konjice objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske 
Konjice, matična številka: 5883814, ID št. za DDV: SI 
65504038.

Ime in sedež upravljalca: Stanovanjsko podjetje Ko-
njice d.o.o., Mestni trg 12, Slovenske Konjice, matična 
številka: 5968526, ID št. za DDV: SI 21649405.

II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine

Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Obči-
na Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice. 
Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslo-
vu Stari trg 41, Slovenske Konjice, parc.št. 1604/2, k.o. 
Slovenske Konjice (ID stavbe 5391192):

1. Poslovni prostor št. 1, površine 428,23 m2, klet, 
garderoba, gostinski del in dvorana, za gostinsko de-
javnost ter souporabo sanitarij. Na podlagi uradne ceni-
tve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin 
znaša izhodiščna mesečna najemnina 1.027,75 EUR. 
Skozi prostor, ki se oddaja v najem, dostopajo tudi že 
obstoječi najemniki.

2. Poslovni prostor št. 2, površine 65,51 m2 za 
poslovno dejavnost s souporabo sanitarij. Na podla-
gi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vredno-
sti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna najemni-
na 144,12 EUR.

3. Oddajamo poslovni prostor št. 3, površi-
ne 58,31 m2 za poslovno dejavnost, souporaba sanitarij. 
Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna naje-
mnina 128,28 EUR.

Posebni pogoji najema poslovnega prostora:
– poslovni prostor št. 1 je delno opremljen,
– za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se 

ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne 
vrača,

– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen 
do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki 
jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrdi-
tve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi 
na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic,

– najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih 
prostorih.
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III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3 – Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne 

osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom 
varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemni-
ne na transakcijski račun Občine Slovenske Konjice, 
št. 01314-0100003434, sklic 00 1310. Plačana varščina 
se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4 – Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter 
telefonsko številko, navedbo poslovnega prostora, za 
katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno 
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) 
za primer vračila varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potr-

dilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je ose-

ba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje na-

jema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti 

ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati naj-
manj 60 dni od oddaje ponudbe).

5 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo.

6 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

IV. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas pe-

tih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-

stora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 

stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače 
določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 5. 
v mesecu za tekoči mesec.

– Podpis pogodbe: Izbranemu ponudniku se pošlje 
najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora naj-
kasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to pod-
pisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku 
ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem 
primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo nasle-
dnjemu najugodnejšemu ponudniku.

V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 
Slovenske Konjice, z obvezno oznako na ovojnici »Ne 
odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov na na-
slovu Stari trg 41« in št. poslovnega prostora ______«. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 9. 5. 
2013. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopol-
ne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:

– vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenj-
skemu standardu prebivalcev,

– ponujena višina mesečne najemnine za poslovni 
prostor,

– da ponudnik nima v lasti in niti v najemu prazne-
ga poslovnega prostora za isto dejavnost na območju 
občine,

– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obve-
znosti,

– atraktivnost vsebine prijavljenega programa de-
javnosti (vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru, 
ciljna skupina kupcev – uporabnikov, popestritev kraja).

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 50 točk, od tega za vsak posamezen kriterij naj-
več 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima pred-
nost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti 
v Občini Slovenske Konjice. Vsi ponudniki bodo o izbiri 
pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugo-
dnejšega ponudnika.

Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najka-
sneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga 
pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer 
se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zah-
tevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti 
po pogodbi.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, dne 

10. 5. 2013 ob 11. uri na naslovu: Občina Slovenske 
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, v sejni 
sobi – pritličje.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.
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3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala 
komisija za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb 
za poslovne prostore na naslovu Stari trg 41, ki bo vse 
ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju po-
stopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

VIII. Informacije in ogled
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb, dobijo interesenti na Občini Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali po 
tel. 03/757-33-77, 03/757-33-71.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

Občina Slovenske Konjice

Št. 322-10/2013-3 Ob-2341/13

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku 
obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjeva-
nje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter 
o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11), 
Mestna občina Nova Gorica objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih 
storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici

Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za od-
dajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za 
čas trajanja poletnega dogajanja, in sicer:

1. Bevkov trg med 24. 6. 2013 in 1. 9. 2013 (Lo-
kacija 1)

2. Ploščad za stavbo mestne hiše med 5. 7. 2013 
in 1. 9. 2013 (Lokacija 2).

Pogoji Lokacija 1:
– Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter 

društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo 
vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izva-
janje gostinske dejavnosti.

– Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenje-
na zbiranju obiskovalcev vseh generacij in bo ustrezala 
parkovni ureditvi.

– Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne 
letnemu času.

– Stroške električne energije in vode po dejanski 
porabi je dolžan plačati ponudnik.

– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni 
imel blokiranega TRR.

Pogoji Lokacija 2:
– Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter 

društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo 
vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izva-
janje gostinske dejavnosti.

– Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenje-
na druženju obiskovalcev ob kulturnih dogodkih.

– Zagotovitev ponudbe pijače.
– Stroške električne energije in vode po dejanski 

porabi je dolžan plačati ponudnik.
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni 

imel blokiranega TRR.
Ponudba mora vsebovati:
– Predstavitev ponudnika in reference.
– Skico umestitve urbane opreme v prostor ter po-

drobnejšo predstavitev uporabljene opreme (stolice, 
mize, klopi, ipd.).

– Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom (za 
lokacijo 2 ponudba samo pijače).

– Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja 
od 6.279,00 EUR za lokacijo 1 in 2.117,00 EUR za lo-
kacijo 2.

Merilo za izbiro ponudnika na Lokaciji 1 in Lokaciji 
2 je višina ponujene najemnine.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno 
pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo 
gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi 
Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 6. 5. 2013 do 12. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, I. nadstropje).

Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni 
po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo 
z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvajanju 
gostinske dejavnosti.

Informacije o javnem zbiranju ponudb: javno zbi-
ranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem 
listu Republike Slovenije z dne 19. 4. 2013. Vsa dodatna 
pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete 
vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 552 Ob-2340/13

Na podlagi tretjega odstavka 179. člena Statuta 
Univerze v Ljub ljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 
72/06 (76/06 – popr.), 59/07 (82/07 – popr.), 81/07, 
5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 
47/10, 18/11, 26/11) in sklepa Senata Univerze v Ljub-
ljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo z dne 
14. 12. 2012, Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, Ljub-
ljana, preklicuje veljavnost izdane diplome o strokov-
nem naslovu diplomirani varnostni inženir Univerze 
v Ljub ljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
številka 573, izdane dne 29. 6. 2007, na ime Gregor 
Hvala.

Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za kemijo  
in kemijsko tehnologijo
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 Ob-2273/13

Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 
Ljub ljana, na podlagi Zakona o političnih strankah, ob-
javlja

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap.  
št. Postavka Znesek  

v EUR
I. Prihodki
1 Prihodki iz državnega proračuna  816.192,31 
2 Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 695.429,44
3 Članarina 256.806,00
4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov  163.409,13 
5 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, 

ki presegajo v zakonu določeno višino  – 
6 Drugi prihodki 53.385,12

Celotni prihodki  1.985.222,00 
II. Odhodki

Stroški volitev in referendumov 166.390,24
Drugi stroški in izredni odhodki 1.347.973,36
Celotni odhodki  1.514.363,60 

III. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let  201.485,73 
IV. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta  470.858,40 

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR
I. Sredstva
1 Opredmetena osnovna sredstva  2.198.156,30 
2 Dolgoročne finančne naložbe  8.420,73 
3 Kratkoročne finančne naložbe  4.339,28 
4 Denarna sredstva na računih  74.794,89 
5 Druga sredstva  2.671,85 

Skupaj sredstva  2.288.383,05 
II. Obveznosti do virov sredstev
1 Obveznosti do dobaviteljev  274.248,22 
2 Dolgoročne obveznosti iz financiranja 745.516,47 
3 Kratkoročne obveznosti iz financiranja  595.917,67 
4 Druge obveznosti do virov sredstev  356,56 
5 Presežek prihodkov nad odhodki  672.344,13 

Skupaj viri sredstev  2.288.383,05 

Slovenska demokratska stranka

Št. 2153-4/2011/14 Ob-2279/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, s skraj-
šanim imenom Stranka TRS, s kratico imena TRS in 
s sedežem v Ljub ljani, Parmova ulica 41 ter z matično 
številko: 4036697, vpiše sprememba statuta stranke.
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Št. 101-3/2013 Ob-2105/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbri-
še iz evidence sindikatov Sindikat SVIZ Poslovno-ko-
mercialno šolo Celje, Kosovelova ulica 4, Celje.

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbri-
še iz evidence hrambe statutov Pravila sindikata SVIZ 
poslovno-komercialne šole Celje, Kosovelova ulica 4, 
Celje.

Št. 101-4/2013 Ob-2106/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe iz-
briše iz evidence sindikatov Sindikat javnega zavoda 
Srednje ekonomske šole Celje, Vodnikova 10, Celje.

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe 
izbriše iz evidence hrambe statutov Pravila Sindikata 
javnega zavoda Srednje ekonomske šole Celje, Vodni-
kova 10, Celje.

Št. 101-5/2013 Ob-2107/13

Upravna enota Celje sprejme v hrambo Pravila 
Sindikata SVIZ Ekonomska šola Celje, s sedežem 
Kosovelova ulica 4, Celje, in ga vpiše v evidenco sta-
tutov sindikatov.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi Pravil Sindika-
ta SVIZ Ekonomska šola Celje, postane sindikat SVIZ 
Ekonomska šola Celje, s sedežem Kosovelova ulica 4, 
Celje, pravna oseba.

Št. 101-5/2013 Ob-2127/13

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 
enoti Cerknica, se pri vpisu pod zap. št. 5 spremeni ime 
Sindikata Brest PE pohištvo, tako da se glasi: Sindikat 
lesarstva Slovenije Brest pohištvo oziroma skrajšano 
ime Sindikat Sinles Brest pohištvo, sedež sindikata: 
Cesta 4. maja 18, 1380 Cerknica.

Št. 101-2/2013-8(103) Ob-2174/13

Pravila Sindikata podjetja Izoterm Plama Pod-
grad, s sedežem Podgrad 17, 6244 Podgrad, ki so 
na podlagi odločbe št. 121-3/93-3/1 z dne 26. 4. 1993 
v hrambi pri Upravni enoti Ilirska Bistrica in vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno števil-
ko 3, se z dnem 3. 4. 2013 izbrišejo iz evidence statutov 
sindikatov.

Št. 101-27/2013-4 Ob-2223/13

Statut Sindikata Slovenskega cestnega podjetja, 
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Mo-
ste-Polje, na podlagi odločbe št. 101-13/2006-4 z dne 
7. 9. 2006, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 146, se z dnem 2. 4. 2013 izbri-
še iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 18/13 Ob-2271/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-18/13, 
z dne 10. 4. 2013, je bilo stanovanje št. 5, na naslovu 
Kidričevo naselje 15, Postojna, v skupni neto izme-
ri 58,77 m2, v zgradbi na parc. št. 3327, k.o. 2490 
Postojna, last zastaviteljice po imenu Damijana Bole, 
stanujočega Kidričevo naselje 5, Postojna, zastavljeno 
v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje – Celovec, 
Hauptplatz 16, Ferlach – Borovlje, registrirana zadruga 
z omejenim jamstvom, ident. št. 1900650, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 300.000,00 EUR, z dogovor-
jeno obrestno mero 3 mesečni EURIBOR + 3,00 % letno 
in z datumom zapadlosti terjatve 31. 3. 2028.

SV 323/13 Ob-2283/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravil-
na številka SV 323/13 z dne 10. 4. 2013, je bil poslovni 
lokal, tako imenovana trgovina Tehnopromet, v izme-
ri 237,91 m² (trgovina 93,81 m², skladišče 35,43 m², 
vetrolov 4,20 m², embalaža 14,45 m², pisarna 18,53 
m², garderoba 7,33 m², vetrolov 2,08 m², umivalnik 1,44 
m², WC 1,44 m², skladišče 27,20 m², pralnica 8,50 m², 
skladišče 8,50 m² in garaža 15,00 m², ki se nahaja 
v poslovno-stanovanjski zgradbi z identifikacijsko šte-
vilko 105-1838 in katera stoji na parceli številka 698/2, 
katastrska občina 105-Murska Sobota, ki ga je zastavni 
dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob ka-
nalu 1, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002, 

sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo 
d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanka Vipa d.d., 
Slovenska cesta 58, Ljub ljana, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5026024000, za zavarovanje dodatne terjatve 
v višini razlike obrestne mere, ki od dne 29. 3. 2013 da-
lje znašajo 8.0 % letno, poleg že ustanovljene zastavne 
pravice za terjatev v višini razlike obrestne mere, ki je 
od 4. 6. 2012 znašala 6.8 % letno in ki je od 2. 10. 2012 
znašala 7.2 % letno, poleg že ustanovljene zastavne 
pravice za dodatno terjatev v višini razlike obrestne 
mere, ki je od 7. 12. 2011 dalje znašala 6.7 % letno, 
ter poleg že ustanovljene zastavne pravice za terjatev 
v višini 125.000,00 EUR, s pripadajočimi pogodbenimi 
obrestmi v višini 6.40 % letno ter drugimi pripadki, pri 
čemer je ta dodatna zastavna pravica ustanovljena kot 
naslednja po vrstnem redu, ter se je podaljšal končni rok 
vračila kredita do 20. 3. 2014.

SV 243/13 Ob-2304/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova 
ulica 39, opr. št. SV 243/13 z dne 10. 4. 2013, je bilo 
stanovanje na naslovu Pot sv. Antona 1, Idrija, z iden-
tifikacijsko številko 2357-399-6, last Emila Kenda, roj. 
15. 10. 1980, stanujočega Masore 24, Spodnja Idrija, 
kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja 
Andreja Rozmana iz Idrije, opr. št. SV 220/13 z dne 3. 4. 
2013, zastavljeno v korist upnika – Nova KBM d.d., Ulica 
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR 
s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 147407/2012 Os-2110/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, 
VL 147407/2012 z dne 8. 10. 2012, ki je postal pravno-
močen 3. 11. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapi-
snika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 497/2012 
z dne 7. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško 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 upnice JEKO-IN d.o.o., Cesta marša-
la Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 309,53 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 27. 3. 2013

VL 138911/2011 Os-2111/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, COVL, opr. št. VL 138911/2011 z dne 19. 10. 
2011, ki je postal pravnomočen dne 3. 11. 2011, je bila 
na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Toma-
zina, opr. št. IZV 84/2012 z dne 17. 2. 2012, nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno 
stanovanje št. 3, v izmeri 69,66 m2, v 1. nadstropju 
stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta Viktorja Sve-
tina 7, št. stavbe 652, s pripadajočimi skupnimi deli, 
prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last 
dolžnika Primoža Avguština, zarubljena v korist upnika 
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na 
Koroškem, zaradi izterjave 97,02 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 26. 3. 2013

In 1197/2012 Os-2180/13

Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16, 1241 Kamnik 
(p.p. 107) je dne 13. 3. 2013, s pričetkom ob 9.10, v zadevi 
okrajnega sodišča In 12/01197 Maribor, IZV 2013/02945, 
zoper dolžnika Prešern France, Stantetova ul. 5, Vele-
nje, za upnika Banka Sparkasse d.d., Ljub ljana, v kraju 
Stantetova ul. 5, Velenje, pri dolžniku opravil rubež nepre-
mičnine (stanovanje) oznaka 5, 2. nadstropje, površina 
6119 m2, na naslov Stantetova ul. 5, 3320 Velenje.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 13. 3. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 18/2011 Os-2101/13

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici 
Darji Morelj v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Ervin 

Agić, Ulica padlih borcev 26, Prestranek, 2. Mustafa 
Idrizaj, Ulica padlih borcev 26, Prestranek, 3. Samir 
Mehić, Ulica padlih borcev 26, Prestranek, 4. Zahid Me-
hić, Ulica padlih borcev 26, Prestranek, 5. Seida Mehić, 
Ulica padlih borcev 26, Prestranek, ki jih vse zastopa 
upravnik Tabor Ljub ljana d.d., njega pa odvetniška druž-
ba Simonič in Vrančič iz Ljub ljane, zoper nasprotnega 
udeleženca: 1. Gruda-Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, 
Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in dolo-
čitve pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL, dne 
26. 3. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine, kupoprodajne pogodbe 
z dne 30. 6. 2004, sklenjene med Gruda-Jurmes d.d., 
Leona Dobrotinška 15, Šentjur, ki jo je zastopal direktor 
Rado Tržan, kot prodajalcem in Mehić Samirjem, roje-
nem 3. 5. 1982, EMŠO: 0305982500309, Ulica padlih 
borcev 26, Prestranek, kot kupcem, katere predmet je 
bilo dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi, na na-
slovu Ulica padlih borcev 26, Prestranek in sorazmerni 
del prostorov v kleti in sorazmerni del dvorišča, za ku-
pnino 5.800.000,00 SIT, ki je vpisana v vložku št. 913, 
k.o. Slavina, parc. št. 4511/2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica in objave oklica na oglasni deski sodišča 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pra-
vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist udeleženca postopka Mehić 
Samirja.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 26. 3. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 25/2013 Os-2136/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Danice Miketič, Dolenjci 5 b, Adlešiči, ki jo zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 
1. neznano kje živeči dediči članov Bunjevac zadruge, 
Marindol 18, Adlešiči, 2. neznano kje živeči dediči članov 
Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči, 3. neznano kje 
živeči dediči članov Bunjevac zadruge, Marindol 8, Adle-
šiči, zaradi priznanja lastninske pravice pcto. 2.400,00 €, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 
11. marca 2013 postavilo začasnega zastopnika ne-
znano kje živečem dedičem članov Bunjevac zadruge, 
Marindol 18, Adlešiči, 2. neznano kje živečim dedičem 
članov Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči, 3. ne-
znano kje živečim dedičem članov Bunjevac zadruge, 
Marindol 8, Adlešiči.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznano kje živečim dedičem članov Bunjevac 
zadruge, Marindol 18, 17 in 8, Adlešiči, do takrat, dokler 

Objave sodišč
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le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodi-
ščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve 
sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 3. 2013

VL 78255/2011 Os-2108/13

Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zade-
vi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Petra Ugrin, Glavni trg 30, Slovenj Gradec, 
proti dolžniku Fahrudin Miskić, Lipce 23, Blejska Dobra-
va, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mojca 
Košir, Cesta železarjev 6/B, Jesenice, zaradi izterjave 
36.508,55 EUR, sklenilo:

dolžniku Fahrudin Miskić, Lipce 23, Blejska Dobra-
va 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 odvetnica Da-
nica Novak Kenda z Jesenic.

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 na Jesenicah
dne 27. 3. 2013

II P 106/2011-12 Os-1526/13

Okrožno sodišče v Krškem je v pravdni zadevi tože-
če stranke Hudorovac Jožice, Gorica 40, Leskovec pri 
Krškem, ki jo zastopa odvetnik Dušan Medved iz Krške-
ga, zoper toženo stranko Hudorovac Duleta, Gorica 40, 
Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega prebivališča, 
zaradi dodelitve otroka, določitve stikov in preživnine, 
dne 4. 2. 2013 sklenilo:

toženi stranki Hudorovac Duletu, rojenemu 22. 11. 
1988, s stalnim prebivališčem Gorica 40, Leskovec pri 
Krškem, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 
4. točke 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica 
Klavdija Kerin iz Krškega.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Krškem  
dne 4. 2. 2013

I D 534/2011 Os-1586/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapuščinskem po-
stopku po pok. Avgustu Duhovnik, rojen 10. 8. 1886, umrl 
16. 3. 1945, nazadnje stanujoč Vaše 40, Medvode, s skle-
pom z dne 22. 11. 2011 dedičem Adelheid Marii Duhov-
nik, Lorraine Duhovnik ter Oskarju Duhovniku, na podlagi 
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, ker 
so v tujini in nimajo pooblaščenca v Republiki Sloveniji, 
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Renato Jakopa-
nec Levart, Dunajska cesta 21, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dediče Adelheid Mario Du-
hovnik, Lorraine Duhovnik ter Oskarja Duhovnika zasto-
pala vse do takrat, dokler dediči ali njihov pooblaščenec 

ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 22. 11. 2011

II P 1961/2012 Os-2094/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Martini 
Colnar v pravdni zadevi tožeče stranke Javni stano-
vanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
1000 Ljub ljana, ki jo zastopa Darja Karlin, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko Roberta Lulić, Era-
chfeldstrasse 52, Bulach, Švica, zaradi plačila zapadle 
uporabnine dne 21. 3. 2013 sklenilo:

toženi stranki Robertu Luliću se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Lučka 
Perme, Frankopanska ulica 18, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo opravljala pravdna dejanja 
za toženo stranko toliko časa, dokler ne bo izjavila, da 
bo sama nastopila v pravdi.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 21. 3. 2013

VL 23463/2012 Os-2132/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM-Fi-
neko, družba za finančne storitve, trženje in svetovanje 
d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 
Maribor, proti dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, 
Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa zakonita zastopnica od-
vetnica Martina Geč, Ulica heroja Bračiča 14, Maribor, 
zaradi izterjave 5.518,94 EUR, sklenilo:

začasna zastopnica odvetnica Mira Potočnik-Arse-
vski, Ul. Heroja Bračiča 14, Maribor, se razreši.

Dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, Bistrica ob 
Dravi, se postavi novi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica 
Martina Geč, Ul. Heroja Bračiča 14, Maribor.

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 12. 2. 2013

VL 213399/2010 Os-2135/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil 
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomši-
čeva ulica 3, Ljub ljana, proti dolžniku Samir Durić, Zave-
tiška ulica 12, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Matej Vovko, 
Dolenjska 242b, Ljub ljana, zaradi izterjave 982,77 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Samir Durić, Zavetiška ulica 12, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej 
Vovko, Dolenjska 242b, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 3. 2013

VL 103076/2012 Os-2155/13

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 Marku Kra-
čman, Triglavska ulica 9, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 559,43 EUR, sklenilo:

dolžniku Marku Kračman, Triglavska ulica 9, 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 Vakanjac Sve-
tlana, Dunajska 51, 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 28. 2. 2013

VL 13769/2013 Os-2179/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Kranj, proti 
dolžniku Nenadu Belak, Cankarjeva ulica 4, Črnomelj, 
ki ga zastopa odv. Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozma-
na 4, Črnomelj, zaradi izterjave 1.143,03 EUR, sklenilo:

dolžniku Nenadu Belak, Cankarjeva ulica 4, Črno-
melj, 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. Vardjan 
Jože, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 28. 2. 2013

VL 192689/2012 Os-2204/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Podje-
tje za stanovanjske storitve, stanovanje in poslovne 
storitve d.o.o., Vošnjakova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa 
odv. Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.o.o., 
Partizanska cesta 30, Maribor, proti dolžniku Danilu 
Glažar, Gregorčičev drevored 7, Ptuj, ki ga zastopa 
odv. Škovrlj Veljko, Minoritski trg 5, Ptuj, zaradi izterjave 
1.237,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Danilu Glažar, Gregorčičev drevored 7, 
Ptuj, 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. Škovrlj 
Veljko, Minoritski trg 5, 2250 Ptuj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 3. 2013

VL 145307/2012 Os-2205/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška 
družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana, proti dol-
žniku Goranu Prohart, Prisoja 1, Radlje ob Dravi, ki ga 
zastopa odv. zač. zast. mag. Staša Ternik Krištofelc, 
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterja-
ve 60,42 EUR, sklenilo:

razreši se začasno zastopnico Anico Črečnik iz 
Radelj ob Dravi, določeno s sklepom z dne 7. 2. 2013.

Dolžniku Goranu Prohart, Prisoja 1, 2360 Radlje ob 
Dravi, 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. Staša Ter-
nik Krištofelc, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 2. 2013

Oklici dedičem

D 746/2012 Os-2181/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Školaris Armandu, pok. Franca, roj. 
1. 12. 1927, z zadnjim stalnim prebivališčem Vipolže 74, 
Dobrovo, državljanu RS, ki je umrl dne 31. 10. 2012.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zap. strici in tete, in sicer Strehar Anton, Zorzut 
Veronika, Strehar Alojz, Strehar Jožef, Strehar Evira, 
Školaris Ivo, Školaris Romana in Školaris Jožefa, ki 
sodišču niso znani, oziroma njihovi dediči, ki sodišču 
tudi niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 19. 3. 2013

D 87/2012 Os-1031/13

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Urši Vengušt, hčerki Valen-
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tina Jagra, rojeni 14. 5. 1923, državljanki Republike Slo-
venije, vdovi, nazadnje stanujoči Svetelka 11, Dramlje, 
umrli dne 21. 4. 2012, v Celju.

Tekom postopka so se vsi dediči I. dednega reda 
odpovedali dediščini, sodišču pa ni znano, ali je po po-
kojnici kaj dedičev II. oziroma III. dednega reda, zato 
s tem oklicem poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta od 
objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene 
skrbnice zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 21. 11. 2012

D 5/2012 Os-3603/12

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Angeli Murn, rojeni 19. 5. 
1929, državljanki Republike Slovenije, samski, naza-
dnje stanujoči Trno 8, Kalobje, umrli dne 30. 12. 2011, 
v Šmarju pri Jelšah.

Sodišču ni znano, ali je po pokojnici kaj dedičev, 
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa 
v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodi-
šča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije, priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 26. 4. 2012

Oklici pogrešanih

N 5/2013 Os-2291/13

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasi-
tev pogrešanega Turek Janeza, sina Janeza in Marije, 
roj. 7. 11. 1893 v Novem potu 7, nazadnje stanujočega 
ravno tam, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je 3 mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 22. 3. 2013

N 23/2012 Os-2098/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
Edvard Cepak, Cepki št. 13, Dekani, ki ga zastopa An-
drej Borštnar, odvetnik v Kopru, zoper nasprotno ude-
leženko Marijo Cepak, roj. Turk, neznanega bivališča, 
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman 
iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne 
udeleženke za mrtvo, po opravljenem naroku dne 12. 3. 
2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotne ude-
leženke Marije Cepak, roj. Turk, neznanega bivališča, 
za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za 
mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 3. 2013

N 27/2012 Os-2099/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Edvarda Cepak, Cepki št. 13, Dekani, ki ga zastopa 
Andrej Borštnar, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega 
udeleženca: Otelo Cepak, neznanega bivališča v Italiji, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman 
iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega naspro-
tnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku 
dne 12. 3. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega 
udeleženca Otela Cepka, sina pok. Marije, neznanega 
bivališča v Italiji, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 3. 2013

N 28/2012 Os-2100/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Edvarda Cepak, Cepki št. 13, Dekani, ki ga zastopa 
Andrej Borštnar, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega 
udeleženca: Virgilij Cepak, nazadnje stanujoč v Mel-
bournu, Avstralija, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razglasitve 
pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 12. 3. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega 
udeleženca Cepak Virgilija, sina pok. Ivana, nazadnje 
stanujočega v Melbournu, Avstralija, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 3. 2013

N 50/2012 Os-2177/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Marka Deško, Osp 64, Črni Kal, ki ga zastopa poobla-
ščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca: 
Joseph Franza, Osp 90, Črni Kal, ki ga zastopa skrbni-
ca za poseben primer Kira Zorman, zaradi razglasitve 
pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 15. 3. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega 
udeleženca Josepha Franza, pok. Blaža, roj. 18.3.1864, 
nazadnje stanujočega Osp 90, Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 15. 3. 2013
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N 8/2012 Os-2188/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postop-
ka Olge Slavec, Osp 86/a, Črni Kal, ki jo zastopa Jasna 
Rajčevič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Bog-
dana Krašovec, pok. Rudolfa, z zadnjim znanim bivali-
ščem Sandringham, Avstralija, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razgla-
sitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, 
po opravljenem naroku dne 15. 3. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Bogdana Krašovca, pok. Rudolfa, roj. 22. 8. 
1925 v Ospu, nazadnje stanujočega Sandringham, Av-
stralija, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 15. 3. 2013

N 20/2012 Os-2236/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Marte Balažic, Mala Polana 75, v teku postopek 
za razglasitev za mrtvo pogrešano Ano Balažic, rojena 
2. 8. 1926 v Mali Polani, očetu Janezu in materi Ani, roj. 
Gaber, neznanega bivališča.

Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču 
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 8. 4. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Dimnik Janez, Sneberska cesta 20, Ljub ljana, zava-
rovalni polici, št. 50500071369 in 50500071604, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnc-331023

Dobnik Tjaša, Celestinova ulica 1, Celje, zavaro-
valno polico, št. 70000063562, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gny-331022

Etling Kristina, Laniška ulica 21, Škofljica, zavaro-
valno polico, št. 91-00-603499-2012, izdala zavaroval-
nica Grawe Zavarovalnica d.d. gnj-331012

Horvat Valter, Lončarovci 51, Križevci, zavarovalno 
polico, št. 50500083156. gne-331017

Jeras Urša, Brilejeva ul. 2, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500063299, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gny-330997

Likar Matej, Bevkova 3, Ajdovščina, zavarovalno 
polico, št. 50500037463, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gni-330988

Lunder Gorazd, Šalka vas 130, Kočevje, zavaro-
valno polico, št. 41601003548, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gng-331015

Mauser Igor, Brodarjev trg 6, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500037099, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gns-331003

Petrič Uroš, Ob dolenjski železnici 168, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500126011, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gni-331013

Punčec Gordana, Rudija Papeža 30, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 1173968, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnf-331016

Rosandič Tomislav, Oljčna pot 63/A, Koper – Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 50500012482, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-331030

Salobir Frančiška, Škarnice 19, Dobje pri Planini, 
zavarovalno polico, št. 50500012298, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnz-331021

Šelih Ivan, Šmartno ob Dreti 22, Šmartno ob Dreti, 
zavarovalno polico, št. 50500029229, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnn-331008

Škufca Irena, Ljub ljanska 8, Kočevje, zavarovalno 
polico, št. 50500066958, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnt-331027

Troha Albin, Zgornje Pirinče 133, Medvode, zavaro-
valno polico, št. 50500101260, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnk-331011

Večerič Matej, Stanošina 12/B, Podlehnik, zavaro-
valno polico, št. 50500066330, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnh-330989

Spričevala preklicujejo

Skok Maša, Rašiška cesta 11, Mengeš, indeks, 
izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana, leto izdaje 2010. 
gnm-331009

Drugo preklicujejo

Androja Katja, Trubarjeva cesta 23, Šentjernej, štu-
dentsko izkaznico, izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana. 
gnr-331004

Avbelj Luka, Smrečnikova 23, Novo mesto – Krka, 
študentsko izkaznico, št. 21110875, izdala Fakulteta za 
družbene vede, Ljub ljana. gnb-331024

Bizjak Aleksander d.o.o., Spodnji Plavž 14F, Jese-
nice, potrdilo za voznika, št. 007321/AĆ28-2-2713/2012, 
izdano na podjetje Avtoprevoznik Aleksander Bizjak 
d.o.o., za voznika Almira Beganović, veljavno od 12. 6. 
2012 do 20. 11. 2012. gnw-331028

Bizjak Aleksander d.o.o., Spodnji Plavž 14F, Jeseni-
ce, potrdilo za voznika, št. 012233/BGD24-2-854/2013, 
izdano na podjetje Avtoprevoznik Aleksander Bizjak 
d.o.o., za voznika Željka Basera, veljavno od 12. 2. 
2013 do 15. 5. 2013. gnr-331029

Černe Sara, Rakuševa 26, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 11090549, izdala Zdravstvena fakulteta, 
Univerza v Ljub ljani. gnh-331014

Čolić Željko, Mariborska cesta 68, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500009918008, izdajatelj 
Cetis. gnb-330995

Divjak Sergej, Ločica ob Savinji 1, Polzela, odločbo, 
številka 3734-105/2011/19, izdana dne 17. 11. 2011. 
gnd-330993

Divjak Sergej, Ločica ob Savinji 1, Polzela, opisno 
listino, številka SI12764, za vodni skuter, številka regi-
stracije IZ-1094. gnc-330994

Fortin Rupert, Lenartova 5, Mežica, certifikat za 
voznika, NPK voznik, PR CER VOZ 496092542009. 
gnq-331005

Franc Rovšek s.p., Mali Kal 4, Mirna Peč, potrdilo 
o opravljenem preizkusu znanja, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, številka 800724, izdano leta 2009. gnd-331018

Hmeljak Arjan, Rožna dolina, Liskur 7, Nova Gorica, 
študentsko izkaznico, št. 23120231, izdala Fakulteta za 
strojništvo, Ljub ljana. gnh-331026

Ivanić d.o.o., Benčičeva ulica 8, Koper – Capodi-
stria, dovolilnico za državo Bosno in Hercegovino in 
Slovenijo, številka 0770, izdana leta 2013, izdajateljica 
GZS Ljub ljana. gng-330998

Jančič Stanislav, Mestinje 14, Podplat, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500016411000, izdajatelj 
Cetis Celje. gng-330990

Oblak Špela, Vincarje 19, Škofja Loka, študentsko 
izkaznico, št. 01006447, izdala Pedagoška fakulteta. 
gne-330992

Rakita Helena, Juleta Gabrovška 30, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 11300563, izdala Zdravstvena 
fakulteta, Ljub ljana, Univerza v Ljub ljani. gnb-331020

Razgor Mateja, Šalek 105, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 18110805, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnz-330996

Sanel Kršljak s.p., Agrokombinatska cesta 6A, 
Ljub ljana, licenco, št. 012207, za taxi vozilo, opel vec-

Preklici
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tra, reg. št. LJ 84-5UE, veljavnost do 27. 8. 2014. 
gnp-331010

Trček Matej, Delavska ulica 6, Mojstrana, študent-
sko izkaznico, št. 63110423, izdala Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko. gnj-330991

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, licen-
co za vozilo GE005827/06556, registrska številka CE 
MN-075. gnc-331019

Ujčič d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilni-
co, številka 0548858, za državo Rusijo, oznaka države 
643/11. gnw-330999

Ujčič d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilni-
co, številka 0548859, za državo Rusijo, oznaka države 
643/11. gnv-331000

Ujčič d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilni-
co, številka 0550605, za državo Rusijo, oznaka države 
643/11. gnu-331001

Ujčič d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilni-
co, številka 0550612, za državo Rusijo, oznaka države 
643/11. gnt-331002

Varga Antal, Tomšičeva ulica 27, Slovenska Bistri-
ca, potrdilo o priznanju, številka 619757, izdalo Ministr-
stvo za promet, leto izdaje 2007. gnp-331006

Velikonja Katja, Šebrelje 1, Cerkno, dijaško izka-
znico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 
Ljub ljana. gno-331007

Žalec Žan, Trg komandanta Staneta 4, Ljub ljana, 
dijaško izkaznico, izdal Ekonomska šola, Ljub ljana. 
gnz-331025
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