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Javni razpisi

Št. 410-4/2013-10 Ob-1239/14

Dopolnitev
V javnem razpisu za sofinanciranje programov v 

podporo družini v letu 2014, objavljenem v Uradnem 
listu, RS, št. 6/13 dne 24. 1. 2014 se v 1. točki IV. točke 
z naslovom Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
prijavitelji za Program 2 omenjenega razpisa, na koncu 
stavka doda nov stavek v oklepaju, ki se glasi: (Na pod-
lagi sklepa Strokovnega sveta za socialno varstvo pri 
MDDSZ, z dne 27. 11. 2009, št. zapisnika: 013-2/2009-
10 se upoštevajo tudi naslednji specializirani študiji; 
Specialistični študij socialno delo z družino – Fakulteta 
za socialno delo, Specialistični študij iz zakonske in dru-
žinske terapije – Teološka fakulteta, Specialistični študij 
iz družinske tematike – Medicinska fakulteta v Ljubljani, 
Katedra za psihiatrijo – Program specializacije iz klinične 
psihologije).

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-1189/14

Zaprtje javnih razpisov
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, 

d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, na pod-
lagi Pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko 
(Pravilnik št. 002/2009 – GSD Garancijske sheme za 
Dolenjsko) objavlja, da so z 31. januarjem 2014 zaprti:

1. Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancij-
ske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2013.

2. Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna 
sredstva (Mikrokrediti) za leto 2013.

3. Razpis dolgoročnih posojil in garancij GARAN-
CIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO dodatna sredstva 
za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) za leto 
2013.

Navedeni razpisi si bili objavljena v Uradnem listu 
RS, št. 25/13, z dne 22. 3. 2013. Razpisi za leto 2014 
bodo predvidoma objavljena v aprilu 2014.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

 Ob-1275/14

Preklic
Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb 

za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih or-
ganizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem ra-
zvojnem sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve, 
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, pod št. 1811-13-0463, 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 17. 1. 2014, 
pod Ob-1117/14, na strani 90, se prekliče zaradi dvojne 
objave. V veljavi ostane razpis pod Ob-1109/14, obja-
vljen na strani 86.

Uredništvo

Št. 478-6/2014-48/03 Ob-1228/14

Popravek
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

objavlja popravek Javnega razpisa za prodajo nepre-
mičnin Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 4/14), 
in sicer 6. točke javnega razpisa, ki se pravilno glasi:

6. »Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 
226/5, pot, v izmeri 168 m2, k.o. 2101 – Rupa, za izklicno 
ceno 19.852,56 EUR (DDV ni vključen v ceno), oziroma 
118,17 EUR/m2 zemljišča.

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in 
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.

Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so 
predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine 
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe 
podzemne komunalne infrastrukture.

Mestna občina Kranj

Št. 410-2/2014-4 Ob-1234/14

Popravek
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o do-

deljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne 30. 11. 
2007), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 16/13) objavlja popravek 
objave javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Hrpelje - Kozina za leto 2014.

V javnem razpisu »Za dodelitev državne pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Obči-
ni Hrpelje - Kozina, za leto 2014, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 6/2014, dne 24. 1. 2014, se 6 točka razpisa 
popravi kot sledi:

»6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za skupino ukrepov 4. A – skupinske izjeme: do 

7. 3. 2014,
– za skupino ukrepov 4. B – pomoči de minimis: do 

30. 4. 2014.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane 

osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje 
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– Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Ne-
pravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo s 
sklepom zavržene.

Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumenta-
cijo se pošlje v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – 
razpis za kmetijstvo-skupinske izjeme« ali vlogo prijavni 
obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis za kmetijsvo- de minimis«.

V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukre-
pov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov 
prijavitelja.«

Vse ostale točke iz razpisa ostanejo nespreme-
njene.

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 331-30/2007/66 Ob-1276/14

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

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v 
letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 
103/11, 87/12 in 63/13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

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

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 
57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 649/2013 z dne 8. julija 2013 o odstopanju 
od Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede 
znižanja zneskov pomoči za pozno predložene enotne 
zahtevke v zvezi z visokogorskimi pašniki v goratih pre-
delih Avstrije za leto 2013 (UL L št. 188 z dne 9. 7. 2013, 
str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga 
je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja

spremembo V. javnega razpisa
za UKREP 121-Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za leto 2013, za naložbe  

v namakalno infrastrukturo na kmetijskih 
gospodarstvih ter nakup in postavitev  

mrež proti toči
1. V V. javnem razpisu za ukrep 121-Posodablja-

nje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v 
namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih 
ter nakup in postavitev mrež proti toči (Uradni list RS, 
št. 107/13 in 4/14, v nadaljevanju: javni razpis), se v 
preglednici k poglavju 1. Osnovni podatki o javnem 
razpisu, besedilo pete in šeste vrstice spremenita tako, 
da se glasita:

Objava in zaključek javnega razpisa Javni razpis je objavljen od 20. 12. 2013 do vključno 12. 3. 2014 
do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 
22. 1. 2014 do vključno 12. 3. 2014 do 24. ure.

2. V javnem razpisu se v poglavju 10. Rok in način 
prijave besedilo točke 10.1 spremeni tako, da se glasi:

10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Ured-
be PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v ele-
ktronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom 
identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, in sicer 
od 22. 1. 2014 do vključno 12. 3. 2014 do 24. ure.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Republike Slovenije

 Ob-1200/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter 
skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pra-
vilnik), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobra-
ževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 5/02, MP5/02, v 
nadaljevanju: Sporazum) ter 35. in 36. členom 3. delov-
nega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju 
in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 
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17. 12. 2013) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: 
ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa, 

namenjenega pripadnikom nemško govoreče 
etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo  
v letu 2014, na podlagi Sporazuma med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije  
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, 

financirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka 

JPR-SLOA-2014)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo Maistrova 10, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov 

nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne 
osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 
3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobra-
ževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 
(z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2014 financirala Re-
publika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, 
v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike 
nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: projekti).

Namen razpisa je ohranjanje in razvoj jezikovne in kul-
turne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nem-
ško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ter 
njihovi kulturni integraciji na območju Republike Slovenije.

3. Pomen izrazov
Kulturne nepridobitne organizacije s statusom prav-

ne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, 
zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so re-
gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec 
projekta.

Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, 
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt 
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.

Finančna uravnoteženost kulturnega projekta po-
meni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in 
prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškov-
nih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujema-
jo (odhodki = prihodki).

Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst 
let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, 
da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 
1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pra-
vicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z reso-
lucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projek-

tov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so kulturne nepridobitne organizacije s sta-

tusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s pod-
pisano in ožigosano izjavo št. 1;

– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva 
ali njegovih proračunskih uporabnikov v preteklih letih, 
izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s 
podpisano in ožigosano izjavo št. 2;

– da bodo v primeru izbora omogočili javno dosto-
pnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano 
izjavo št. 3;

– da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je 
bil že izbran na drugem programskem ali projektnem 
razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali njegovih pro-
računskih uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 4;

– in da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali do 
konca leta 2014 in dosledno uresničevali pogodbo z 
ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano 
izjavo št. 5.

5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo ministrstvo upoštevalo na-

slednje kriterije:
5.1. Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji jezikovne in kulturne ra-

znolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične 

skupine v Republiki Sloveniji,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi, tudi 

prek meje,
– prispevek k integraciji manjšinske skupnosti v 

kulturno in družbeno okolje.
5.2. Prednostni kriteriji:
– sodelovanje z javnimi organizacijami s področja 

kulture in vključevanje v javno kulturno infrastrukturo,
– tradicionalna integriranost v okolju,
– kulturna dejavnost otrok,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– izvirnost,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, 

delu in razmišljanjih pripadnikov manjšinskih skupnosti,
– prispevek h razvijanju duha strpnosti in medkul-

turnega dialoga,
– pomembno obeležje.
6. Ocenjevanje projektov
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po po-

stopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpi-
sanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki 
bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma ocenjeni višje.

Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s toč-
kami na ocenjevalnem listu, dostopnem v razpisni do-
kumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s 
točkami od 0 do 5. Prvi in drugi prednostni kriterij sta 
ocenjena od 0 do 2 točki, ostali prednostni kriteriji pa so 
ocenjeni z 0 ali 1 točko.

Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna 
komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Repu-
bliki Sloveniji. Če je posamezen član strokovne komisije 
pri določenem projektu v konfliktu interesov, projekta ne 
sme ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja. Strokovna 
komisija na podlagi doseženih točk in razpoložljivosti 
sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev.

Strokovna komisija ima možnost, da v svojem pre-
dlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezerv-
no listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo 
predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali poveča-
nja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi 
katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odo-
brenih projektov.

Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofinanci-
ranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega pro-
jekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme 
minister.

7. Vrednost razpoložljivih sredstev in višina sofi-
nanciranja

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 
21.730,00 EUR, oziroma toliko, kot je vrednost pro-
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računske postavke »Manjšinske skupine, vključene 
v meddržavne sporazume« v Spremembah proraču-
na Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/13).

Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upra-
vičenih stroškov. Upravičeno stroški so tisti stroški, ki so 
neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).

9. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SLOA-2013 

objavi v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2014 in na spletnih 
straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si). Razpis se 
zaključi 3. 3. 2014.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane 
po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s po-
štnim žigom do vključno dne 3. 3. 2014, in vloge, posla-
ne po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče 
ministrstva prispele do dne 3. 3. 2014. Osebno oddane 
vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo od-
dane v vložišču ministrstva do 3. 3. 2014 do 12.00 ure. 
Nepravočasne vloge se bodo zavrgle.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– in prijavni obrazec z izjavami.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Mai-
strova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva: v 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. 
do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna 
uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo 
pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.

11. Način prijave in vsebina vlog
11.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kul-

turnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji 
strani označena s pripisom "Ne odpiraj – prijava na 
javni razpis JPR-SLOA-2014", na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani 
ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov 
prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka.

Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na 
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša.

Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so infor-
macija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov 
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skriv-
nost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi razpisanih meril.

Z oddajo vloge prijavitelj potrjuje, da se strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidi-
ra le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na 
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse 
vloge zavržene.

11.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kul-
turnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obraz-
cu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati 
vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni 
dokumentaciji. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 
11. točko javnega razpisa.

Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih 
skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovredno-
tila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije 
v besedilu javnega razpisa za leto 2014, na podlagi ob-
razložitve prijavitelja ter priloženih prilog k prijavnemu 
obrazcu.

12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 
pojasnil

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in poja-
snil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javne-
ga razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elek-
tronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.

Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministr-
stva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavi-
telja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami 
javnega razpisa.

13. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, 

ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v 
javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in 
ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (for-
malna popolnost).

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, minister zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja po-
zove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v 
petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev 
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zah-
tevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih 
Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, 
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog 
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni 
strani ministrstva.

14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo najpozneje v dveh mesecih od zaključka 

odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pisno obvesti 
prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za iz-
dajo odločbe ter predlogu strokovne komisije, obvestilo 
pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obve-
stilu se določi rok, do katerega ima prijavitelj možnost, 
da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko 
pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki 
je naveden v vlogi.

Strokovna komisija obravnava v roku prispele od-
zive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog 
sofinanciranja projektov.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije 
minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odo-
britvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanci-
ranja posameznega projekta.

Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odo-
britvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in 
izvedbi projektov.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe 
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim 
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena 
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vre-
dnotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži pod-
pisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.

Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na sple-
tni strani ministrstva.
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Opozorilo
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-

-SLOA-2014, je vezana na proračunske zmožnosti mi-
nistrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finanč-
nemu načrtu ministrstva.

Ministrstvo za kulturo

Št. 4300-11/2014/4 Ob-1259/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 
in 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(Uradni list RS, št. 101/13), 31. in 73.b člena Zakona o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 
109/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o subvencioni-
ranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 
75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport objavlja

javni razpis
za izbiro študentskih domov  
za študijsko leto 2014/2015

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana.

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

dijsko leto 2014/2015 (v nadaljevanju: javni razpis) se 
objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih 
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posamezni-
kov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v 
nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo 
študente v skladu z določili Pravilnika o subvencionira-
nju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 
75/08, 97/10, 46/12 in 55/13; v nadaljevanju: pravilnik) in 
ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

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

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

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

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

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

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

– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih 

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

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

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

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

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

ca:
– prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2014/1;
– prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2014/2 in

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

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

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

b) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2014/1 prijavitelj 
navede splošne podatke in natančne podatke o lokaci-
jah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom postelj.

c) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2014/2 prijavitelj 
navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih 
in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za 
študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za 
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje 
v njem podaljševali.

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

d) Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosa-
njem izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2014/2 pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri 
pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih 
domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. 
Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, 
navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni 
dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost 
navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse pri-
ložene fotokopije pa ustrezajo originalom.

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

f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik pro-
računskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izpla-
čanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem 
obrazcu MIZŠ-ŠD2014/2 tudi soglasje k preverjanju na-
menske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega 
razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev 
kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v 
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poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te 
pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugo-
diti. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe 
ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj 
dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti 
nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem v 
sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministr-
stvo pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih 
sredstev pri naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja 
v okviru istega proračunskega leta.

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

Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenje-
na za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih 
študentskih domovih v študijskem letu 2014/2015, je 
največ do 307.200,00 EUR.

Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za štu-
dijsko leto 2014/2015 se bo upoštevalo pomanjkanje 
ležišč v statističnih regijah, kot jih opredeljuje Statistični 
urad RS, in realizacija zasedenosti glede na tekoče štu-
dijsko leto za prijavitelje, ki imajo že sklenjeno pogodbo 
za študijsko leto 2013/2014.

VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posa-
meznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za 
subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati po-
tem, ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil na-
stanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na 
seznamu, ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika 
o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu po-
šiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se 
bodo nakazovale mesečno, način in postopek njiho-
vega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, 
sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim štu-
dentskim domom.

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

Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno 
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede 
na vrsto prenosa pošiljke petek, 28. 2. 2014 do 12. ure 
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih do-
mov za študijsko leto 2014/2015« ter z navedbo polnega 
naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo 
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport do izteka navedenega roka.

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

VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za 
dodelitev sredstev

Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so 
prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojni-
co, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro 
študentskih domov, imenovana s strani ministra za izo-
braževanje, znanost in šport. Odpiranje vlog bo pone-
deljek, 3. 3. 2014 ob 10. uri, na naslovu Kotnikova 38, 
sejna soba/6. nadstropje.

Komisija za vodenje postopka bo ugotovila ali so 
prijave popolne glede na razpisne pogoje in bo v roku 
osmih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku 
osmih dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz 
prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo.

V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin 
ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko ko-
misija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, 

opravi ogled v skladu z 10. členom pravilnika. O ogledu 
se sestavi zapisnik.

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

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

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

X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na 

zapisnik v roku osmih dni od prejema sklepa o izidu, na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči 
ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.

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

XI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna 
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani 
do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslo-
vu: gp.mizs@gov.si, s pripisom: 4300-11/2014.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 4400-3/2014/2 Ob-1277/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi tretjega 
odstavka 29. in 31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeže-
lja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: 
Uredba) objavlja

javni razpis
za podporo delovanju nepridobitnih združenj,  

ki povezujejo društva podeželske mladine, 
podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje de-

lovanja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje je 
širšega pomena za kmetijstvo in podeželje.

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih 
za podporo, za leto 2014, znaša do višine 86.810 EUR 
iz PP 255610.

(3) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik podpore
(1) Vlagatelj za podporo je pravna oseba, ki pove-

zuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih 
žensk v zvezo ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost, v sindikat kmetov.

(2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega odstavka 
mora biti registriran ter delovati na celotnem območju 
Republike Slovenije.

(3) Upravičenec in prejemnik podpore je vlagatelj iz 
prvega in drugega odstavka tega poglavja.

III. Pogoji za pridobitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za pridobitev podpore 

izpolnjevati že ob vložitvi vloge.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 247 

(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

– predložiti dokazila o delovanju na področju kme-
tijstva;

– predložiti dokazila o zastopanosti aktivnih članov;
– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 

javnega razpisa) od 1. 11. 2013 do 30. 10. 2014.
(3) Do podpore ni upravičen vlagatelj, ki je podjetje 

v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na upravičenca 

znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za 

namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

(3) Skupna višina vseh virov financiranja ne sme 
preseči vrednosti stroškov odobrenega programa iz 4. 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega raz-
pisa.

(4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški prejemnika podpore iz II. po-

glavja tega javnega razpisa so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov oziroma nakup opreme);
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah.

– stroški izvajanja programov na podlagi 11. člena 
Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni 
list RS, št. 59/02) za enake možnosti žensk in moških, 
ki nastanejo pri organizaciji srečanj in delavnic o vlogi 
žensk, vlogi žensk v javnem življenju, nasilju nad žen-
skami, načrtovanju časa, krepitvi samozavesti, nasilju v 
družini, kam po pomoč, skrbi za zdravje in nasvet ter o 
možnostih podeželja.

(3) Za stroške iz tretje alinee prejšnjega odstavka 
se povrne sredstva v višini do 4.000 EUR iz skupne 
višine nepovratnih sredstev iz drugega odstavka prve-
ga poglavja tega javnega razpisa. Za stroške iz četrte 
alinee prejšnjega odstavka se povrne sredstva v višini 
do 2.810 EUR iz skupne višine nepovratnih sredstev iz 
drugega odstavka prvega poglavja tega javnega razpi-
sa. Za preostale upravičene stroške se povrne sredstva 
v višini preostalih sredstev, vendar do največ 100 odstot-
kov upravičeno nastalih stroškov.

(4) Za stroške iz prve, druge in tretje alinee drugega 
odstavka tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira 
nepridobitno združenje, ki povezuje društva podeželske 
mladine.

(5) Za stroške iz prve, druge in četrte alinee dru-
gega odstavka tega poglavja javnega razpisa lahko 
kandidira nepridobitno združenje, ki povezuje društva 
podeželskih žensk.

(6) Za stroške iz prve in druge alinee drugega od-
stavka tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira 
pravna oseba, ki povezuje kmete, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost, v sindikat kmetov.

(7) Prejemnik podpore mora zagotoviti morebitno 
razliko sredstev med višino dodeljene podpore in de-
jansko vrednostjo odobrenega programa iz četrte alinee 
drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(8) DDV ni upravičeni strošek.
VI. Merila za dodelitev podpore

Merila Izpolnjuje 
pogoj/da

Ne izpolnjuje 
pogoja/ne

1.
Vlagatelj povezuje vsaj eno od naslednjih 
oblik združevanja na območju celotne 
Republike Slovenije

Društva podeželske mladine 

Društva kmečkih/podeželskih žena

Kmetovalce v sindikat kmetov

2. Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3. Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev podpore

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo ocenila 
vse pravočasne in popolne vloge.

(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo na podlagi meril 
za dodelitev podpore izpolnjevale vse pogoje.

(3) Sredstva bodo razdeljena na osnovi vrednosti 
predloženega programa iz 4. alinee drugega odstavka 
III. poglavja tega javnega razpisa.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpis-
na dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa na internetni strani 
http://www.mko.gov.si/ ali na Agenciji, Dunajska 160, 
1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in oko-

lje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 
3. 3. 2014 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče 
v času uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi in speti po 
označenem vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi po-
šta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
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(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se 
s sklepom zavržejo.

(7) Vloga mora biti poslana oziroma oddana v 
zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne odpiraj – 
vloga na javni razpis – Nevladne organizacije 2014«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahte-

va odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno vložene vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obrav-

nava Agencija.
(4) Odpirajo se samo v roku vložene, pravilno 

izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo 

za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti 
po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva 
k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlaga-
telj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba 
o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub 
opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi 
pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vla-
gatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev 
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolni-
tvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti 
vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda 
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne, 
izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za do-
delitev podpore izpolnjujejo vse pogoje, se odobrijo.

(9) Če skupna višina zaprošenih sredstev prese-
ga razpoložljiva sredstva, določena za ta ukrep, se 
podpora na posameznega upravičenca sorazmerno 
zniža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(10) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o 
pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agen-
cije.

(11) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(12) Podpora se ne dodeli za izvajanje naložbe-
nih ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(13) Agencija sredstva izplača na transakcijski ra-
čun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski 
račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti 
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o 
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba 
ni dovoljena.

VII. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o 

pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 javnega 

razpisa), skupaj z originalnimi računi in dokazili o 
plačilu upravičenih stroškov oziroma overjene kopije 
ter poročilom o izvedenem programu iz četrte alinee 
drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa, 
mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 
30. 10. 2014. Če je zahtevek nepopoln se ga lahko na 
poziv AKTRP dopolni največ enkrat.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zlože-
ni po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Sezna-
mu originalnih računov (Priloga št. 5 javnega razpisa).

(4) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se ne vračajo vlagateljem.

(5) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo dokazila, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od 1. 11. 2013 do 30. 10. 2014 oziroma do dne-
va vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

(6) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
DDV.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-

deljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane 

pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 

zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z veljav-
nimi predpisi.

(4) Prejemnik mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 4400-4/2014/2 Ob-1278/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. 
in 31. člena in v zvezi z 41. členom Uredbe o ukrepih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadalje-
vanju: Uredba) in Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika 
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proi-
zvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 
št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 
1857/2006/ES) objavlja

javni razpis
za tehnično podporo kmetijskemu sektorju  

za informiranje in usposabljanje na področju 
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov  

za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja 
podeželskega prebivalstva na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom 
Uredbe 1857/2006/ES za:

namen A): priznano rejsko organizacijo, ki deluje 
kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali 
druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v zdru-
ženju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, 
zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Re-
publike Slovenije, ali

namen B): drugo nevladno organizacijo, nepridobi-
tno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem območju Republike Slovenije.

(2) Primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov je 
pridelava, reja ali gojenje primarnih proizvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi1 in opravljanje dejavno-
sti, ki so vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v Prilogi 
navedenih proizvodov.

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske go-
spodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 
(11957E)
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(3) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 
podporo predmetov javnega razpisa za leto 2014 iz 
PP 255610 znaša:

– za namen A): do višine 49.000 EUR in
– za namen B): do višine 25.000 EUR.
(4) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 

more pridobiti podpore po javnem razpisu za Pod-
poro za informiranje in usposabljanje na področju 
predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na 
podeželju.

(5) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba jav-
na razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu in 
uri oddaje razvidno, da je bila oddana prej.

(6) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpre-
me ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prej, se 
vlagatelja pozove na umik ene vloge.

(7) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

(8) Vlagatelju, ki zaradi načina gojenja primarne-
ga kmetijskega proizvoda (npr. oljke) deluje na ožjem 
območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot 
krovno združenje za tak proizvod, se prizna delovanje 
na celotnem območju Republike Slovenije.

II. Vlagatelj, upravičenc in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobi-

tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelova-
nja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, 
ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na 
celotnem območju Republike Slovenije in kandidira za 
odobritev podpore po tem javnem razpisu.

(2) Upravičenec do podpore je subjekt, ki se 
ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov 
in izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika pod-
jetja, opredeljene v 2. členu Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi ne-
katerih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z 
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, 
str. 3).

(3) Prejemnik podpore je nevladna organizacija, 
nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev podpore 

izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

– predložiti dokazila o številu aktivnega članstva;
– predložiti dokazila o delovanju na področju 

kmetijskega sektorja;
– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 2 

javnega razpisa).
(3) Prejemnik podpore ne sme zahtevati, da je 

pogoj za dostop do storitev članstvo v njegovi organi-
zaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih 
stroškov organizacije morajo biti omejeni na soraz-
merne stroške za storitve, ki jih organizacija zago-
tavlja.

(4) Obravnavane bodo vloge, katerih višina upra-
vičenih stroškov bo višja od 1.000 EUR.

(5) Do podpore ni upravičen vlagatelj, ki je pod-
jetje v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o 
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).

(6) Vlagatelj podpore mora izpolnjevati pogoje po 
predpisih o društvih.

(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova 
letne članarine, ni upravičen do sredstev.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na prejemnika 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov 

lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Podpora se upravičencu dodeli v obliki sub-

vencioniranih storitev in ne sme vključevati neposred-
nih plačil denarja proizvajalcem.

(4) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev podpore, že prejel sredstva javnih virov in kate-
rih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih 
stroškov.

(5) Skupna višina vseh virov financiranja za pod-
poro iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa iz 4. alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(6) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz pred-
hodnega leta.

(7) Upravičenec, ki je v postopku vračanja neu-
pravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, ni 
upravičen do subvencioniranih storitev po tem javnem 
razpisu, dokler taka pomoč ni povrnjena, skupaj z za-
mudnimi obrestmi.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v 

obliki nepovratnih sredstev. Podpora se vlagateljem 
dodeli za namen A) ali B) iz I. poglavja tega javnega 
razpisa in sicer do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev podpore so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposa-

bljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodar-
stvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, 
drugi materialni stroški za izvedbo usposabljanja in 
informiranja);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za 
izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tek-
movanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih 
(stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, na-
jemnine za razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi 
ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega pro-
izvoda, pri čemer morajo biti informacije in predsta-
vitve nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo imeti 
enake možnosti za predstavitev.

(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev 
med dodeljeno podporo in dejansko vrednostjo odo-
brenega programa iz 4. alinee drugega odstavka III. 
poglavja tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni do povra-
čila:

– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja 

oziroma zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov (ki npr. urejajo živinorejo, …) in ki 
so že (so)financirani iz javnih virov.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
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Merilo
Točke

Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk 

in maksimalne ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani 
članarini) 25 5 125

2. Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom 
in javnosti ter povezovanje s sorodnimi organizacijami 25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 25 5 125

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega 
razpisa 25 5 125

5. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu 100 1 100

Skupaj: 600

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

(1) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo ocenila vse 
pravočasne in popolne vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi 
ocenjenih meril dosegle najmanj 150 točk in katerih 
vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000 
EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi deleža doseže-
nih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložlji-
va sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpis-
na dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa na internetni strani 
http: //www.mko.gov.si/ ali na Agenciji, Dunajska 160, 
1000 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska 160, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 3. 2014 (velja 
poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi in speti po 
označenem vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi po-
šta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se s 
sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v 
zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
Vloga za društva 2014 – Primar«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno vložene vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravna-

va Agencija in jih tudi oceni.

(4) Odpirajo se samo v roku vložene, pravilno izpol-
njene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.

(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo 
za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti 
po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva 
k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj 
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem 
napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz 
prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanj-
kljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od 
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ more-
bitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri 
odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v 
navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda 
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se 
zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, do-
ločenih z javnim razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi ocene dose-
gle spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega 
razpoložljiva sredstva, določena po tem javnem razpisu, 
se podpora na posameznega vlagatelja sorazmerno zni-
ža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pravi-
ci do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(12) Pomoči, dodeljene po Uredbi 1857/2006/ES, 
ne smejo biti dodeljene pred objavo identifikacijske šte-
vilke prošnje za izvzetje na spletni strani Generalnega 
direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije 
Evropske unije.

(13) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(14) Podpore se ne dodeli za izvajanje naložbenih 
ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(15) Agencija sredstva izplača na transakcijski ra-
čun prejemnika podpore. Z nakazilom na transakcijski 
račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti 
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ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o 
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni 
dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o 

pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 4. Javne-

ga razpisa), skupaj z originalnimi računi in dokazili o 
plačilu upravičenih stroškov oziroma overjene kopije 
ter poročilom o izvedenem programu iz četrte alinee 
drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa, 
mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 
30. 10. 2014. Poročilu mora za vsako aktivnost priložiti 
listo prisotnosti (Priloga št. 5 javnega razpisa) v kateri 
vsak upravičenec s svojim podpisom zagotavlja, da ni 
podjetje v težavah in da ni v postopku vračanja neu-
pravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU. Če 
je zahtevek nepopoln, se ga lahko na poziv Agencije 
dopolni največ enkrat.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu 
originalnih računov (Priloga št. 7 javnega razpisa).

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od datuma izdane odločbe do dneva vložitve 
zahtevka za izplačilo sredstev.

(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
DDV.

(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se ne vračajo strankam.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-

deljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane 

pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 

zahteva vračilo dodeljenih sredstev od prejemnika pod-
pore skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 
veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
vključno s podatki, da ima podjetje status malega ali 
srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj še pet let 
od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 4400-5/2014/2 Ob-1279/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi tretjega 
odstavka 22. in 31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeže-
lja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: 
Uredba), objavlja

javni razpis
za podporo za informiranje in usposabljanje  

na področju predelave in s kmetijstvom 
povezanega delovanja na podeželju za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, informiranja in usposablja-
nja podeželskega prebivalstva na področju predelave 

in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proi-
zvodov, za:

namen A): nevladno organizacijo, nepridobitno 
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirano po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celot-
nem območju Republike Slovenije, ali

namen B): nevladno organizacijo, nepridobitno 
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirano po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem 
območju Republike Slovenije.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 
podporo predmetov javnega razpisa za leto 2014 iz PP 
255610 znaša:

– za namen A): do višine 40.000 EUR in
– za namen B): do višine 25.000 EUR.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more 

pridobiti tudi podpore po javnem razpisu za tehnično 
podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in uspo-
sabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba javna 
razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri 
oddaje razvidno, da je bila oddana prej.

(5) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpre-
me ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prej, se 
vlagatelja pozove na umik ene vloge. Če stranka ne 
umakne ene od obeh vlog, se zavrne vloga po tem jav-
nem razpisu.

(6) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu 
zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobi-

tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirano po predpisih, ki 
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem ali ožjem območju Republike Slovenije in kandidira 
za odobritev podpore po tem javnem razpisu.

(2) Upravičenec in prejemnik podpore je nevladna 
organizacija, nepridobitno združenje ali druga neprido-
bitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev podpore iz-

polnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del raz-

pisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in 
dokazili, ki so v njej navedeni;

– predložiti dokazila o številu aktivnega članstva;
– predložiti dokazila o delovanju na področju kme-

tijskega sektorja;
– predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 

javnega razpisa) za obdobje od 1. 11. 2013 do 30. 10. 
2014.

(3) Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravi-
čenih stroškov bo višja od 1.000 EUR.

(4) Do podpore ni upravičen vlagatelj, ki je podjetje 
v težavah kot to določajo Smernice Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).

(5) Vlagatelj podpore mora izpolnjevati pogoje po 
predpisih o društvih.

(6) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne 
članarine, ni upravičen do sredstev.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na prejemnika 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
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(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov lah-
ko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(3) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev podpore, že prejel sredstva javnih virov in kate-
rih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih 
stroškov.

(4) Skupna višina vseh virov financiranja za pod-
poro iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(5) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev. Podpora se vlagateljem dodeli 
za namen A) ali B) iz I. poglavja tega javnega razpisa in 
sicer do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev podpore so:
– stroški, povezani z informiranjem in usposablja-

njem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, 
materialni stroški za izvedbo izobraževanja);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za iz-
menjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški 
udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za 
razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali 
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju 
vlagatelja, proizvajalcih ali proizvajalcih danega proi-
zvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve 
nevtralne, proizvajalci pa morajo imeti enake možnosti 
za predstavitev.

(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med 
dodeljeno podporo in dejansko vrednostjo odobrenega 
programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, 

oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo

Točke Max. ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk 

in maksimalne ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani 
članarini) 25 5 125

2. Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim 
uporabnikom in javnosti ter povezovanje s 
sorodnimi organizacijami 25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 25 5 125

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz 
četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa 25 5 125

5. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem 
interesu 100 1 100

Skupaj: 600

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

(1) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo ocenila vse 
pravočasne in popolne vloge

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi 
ocenjenih meril dosegle najmanj 150 točk in katerih 
vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000 
EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi deleža doseže-
nih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložlji-
va sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpis-
na dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa na internetni strani 
http: //www.mko.gov.si/ ali na Agenciji, Dunajska 160, 
1000 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno 

pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 3. 2014 
(velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času 
uradnih ur.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi in speti po 
označenem vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi po-
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šta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se s 
sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v 
zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
Vloga za društva 2014 – Predelava«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Prepozno vložene vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravna-

va Agencija in jih tudi oceni.
(4) Odpirajo se samo v roku vložene, pravilno izpol-

njene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo 

za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti 
po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva 
k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj 
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem 
napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz 
prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanj-
kljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od 
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ more-
bitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri 
odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v 
navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja pregleda 
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se 
zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, do-
ločenih z javnim razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi ocene dose-
gle spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega 
razpoložljiva sredstva, določena po tem javnem razpisu, 
se podpora na posameznega vlagatelja sorazmerno zni-
ža na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pravi-
ci do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(12) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

(13) Podpore se ne dodeli za izvajanje naložbenih 
ukrepov zunaj Republike Slovenije.

(14) Agencija sredstva izplača na transakcijski ra-
čun prejemnika podpore. Z nakazilom na transakcijski 
račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti 
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o 
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni 
dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o 

pravici do sredstev.
(2) Zahtevke za izplačilo (Priloga št. 4 javnega raz-

pisa), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu 
upravičenih stroškov oziroma overjene kopije ter poro-
čilom o izvedenem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa, mora preje-
mnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2014. 
Če je zahtevek nepopoln se ga lahko na poziv Agencije 
dopolni največ enkrat.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu 

originalnih računov (Priloga št. 2 javnega razpisa), ki je 
priložen razpisni dokumentaciji.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se 
upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktiv-
nosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od 1. 11. 2013 do 30. 10. 2014 oziroma do dne-
va vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
DDV.

(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se ne vračajo strankam.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-

deljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane 

pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 

zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z veljav-
nimi predpisi.

(4) Prejemnik mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 0144-6/2013/20 Ob-1283/14

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, objavlja na podlagi 45. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 2. 
in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) 
ter v skladu s koncesijskih aktom št. 0144-6/2013/11 z 
dne 19. 12. 2013

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno 

varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva 

za odrasle osebe z motnjami v telesnem  
in duševnem razvoju

Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o so-
cialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) in Pravilnikom o 
koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljeva-
nju: Pravilnik o koncesijah).

1. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ko-
tnikova 28, Ljubljana.

2. Predmet koncesije:
– socialno varstvena storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju: sto-
ritev A),

– socialno varstvena storitev institucionalnega 
varstva za upravičence storitve A (v nadaljevanju: 
storitev B).

3. Opis storitve:
A.) Storitev A se izvaja v trajanju 8 ur pet dni v tednu 

v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o standardih in normativih).

Osnovna oskrba zajema nastanitev, prehrano, teh-
nično oskrbo in prevoze. Storitev se izvaja v opremljenih 
in ogrevanih prostorih v skladu s Pravilnikom o minimal-
nih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih 
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storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: Pravil-
nik o tehničnih pogojih). Vključuje tudi čiščenje prosto-
rov. Uporabniku se primerno njegovemu zdravstvenemu 
stanju za dneve prisotnosti zagotavljajo topli obrok in 
osnovni napitki. Tehnična oskrba obsega vzdrževanje 
prostorov in okolice. Prevozi zajemajo organizacijo pre-
vozov v zvezi s prihodom in odhodom uporabnikov ter 
dovozom in odvozom prehrane.

Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremlja-
nje individualnih programov, ohranjanje pridobljenega 
znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in ve-
ščin, vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kogni-
tivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene 
in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi 
sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sode-
lovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, 
organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključe-
vanje v okolje.

Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotav-
ljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč 
pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč 
pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orienta-
ciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri 
prevozih.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take obli-
ke dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje prido-
bljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi 
zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev 
in delovnih pripomočkov zmogljivostim upravičencev, 
uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spre-
tnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev 
in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo 
izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so 
namenjena za nagrade upravičencev in za višjo kvaliteto 
dela in bivanja.

B.) Storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet dni v te-
dnu ter 24 ur čez vikende in dela proste dneve v skladu 
Pravilnikom o standardih in normativih.

Storitev obsega osnovno in socialno oskrbo ter 
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstve-
nega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje pre-
hrane, tehnično oskrbo in prevoz. Bivanje se organizira 
v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno urav-
navano temperaturo. Sobe so eno- ali dvoposteljne. 
Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov 
za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za 
izvajanje programov. Zajema tudi čiščenje bivalnih pro-
storov in vzdrževanje oblačil. Organiziranje prehrane 
vključuje nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo ce-
lodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne 
hrane in napitkov. Tehnična oskrba je organizirana de-
javnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno 
izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge 
vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice. Pre-
vozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi 
z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih 
primerih za vse upravičence.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, 
namenjena izvajanju vsebin terapije in vodenja upra-
vičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih 
oblik varstva in nalog vodenja. Varstvo pomeni nude-
nje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju 
dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, 
hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike var-
stva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, 

razvoju socialnih odnosov, terapiji motenj, aktivnemu 
preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in so-
cialnih stisk. Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in 
spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in 
sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z 
drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organi-
zacijo prostočasnih dejavnosti.

4. Obseg razpisane koncesije
V skladu s koncesijskih aktom št. 0144-6/2013/11 

z dne 19. 12. 2013, se razpisuje koncesija v naslednjem 
obsegu:

– za storitev A: 236 mest za nadomestitev kapa-
citet v mreži javne službe, od tega 11 mest za osebe s 
poškodbami glave,

– za storitev B: 44 mest za nadomestitev kapacitet 
v mreži javne službe.

5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija in število mest:

Storitev A:
– za območje Upravne enote Ljubljana 49 mest, od 

tega 27 mest z rokom za začetek izvajanja dejavnosti 
(v nadaljevanju: rok) najkasneje do 30. 4. 2014, 12 mest 
z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 10 mest z rokom 
najkasneje do 30. 6. 2017,

– za območje Upravne enote Grosuplje 26 mest, 
od tega 14 mest z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 
12 mest z rokom najkasneje do 30. 6. 2017,

– za območje Upravne enote Kamnik 17 mest, od 
tega 10 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 2014, 2 mesti 
z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 5 mest z rokom 
najkasneje do 30. 6. 2017,

– za območje Upravne enote Maribor 24 mest, 
od tega 19 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 2014, 4 
mesta z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 1 mesto z 
rokom najkasneje do 30. 6. 2017,

– za območje Upravne enote Ptuj 28 mest, od tega 
5 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 2014, 16 mest z 
rokom najkasneje do 31. 12. 2015, 1 mesto z rokom 
najkasneje do 30. 6. 2017 in 6 mest z rokom najkasneje 
do 31. 8. 2017,

– za območje Upravne enote Celje 4 mesta z rokom 
najkasneje do 31. 12. 2015,

– za območje Upravne enote Žalec 7 mest, od tega 
3 mesta z rokom najkasneje do 30. 4. 2014 in 4 mesta 
z rokom najkasneje do 30. 6. 2017,

– za območje Upravne enote Kranj 14 mest, od 
tega 2 mesti z rokom najkasneje do 30. 4. 2014, 1 me-
sto z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 11 mest 
za osebe s poškodbami glave z rokom najkasneje do 
31. 5. 2017,

– za območje Upravne enote Koper 5 mest, od tega 
3 mesta z rokom najkasneje do 30. 4. 2014 in 2 mesti z 
rokom najkasneje do 31. 12. 2015,

– za območje Upravne enote Nova Gorica 18 mest, 
od tega 10 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 2014 in 
8 mest z rokom najkasneje do 31. 12. 2015,

– za območje Upravne enote Murska Sobota 20 
mest, od tega 3 mesta z rokom najkasneje do 31. 12. 
2015 in 17 mest z rokom najkasneje do 31. 10. 2017,

– za območje Upravne enote Kočevje 12 mest z 
rokom najkasneje do 31. 12. 2015,

– za območje Upravne enote Slovenj Gradec 
12 mest, od tega 8 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 
2014, 2 mesti z rokom najkasneje do 31. 12. 2015 in 2 
mesti z rokom najkasneje do 30. 6. 2017.

Storitev B:
– za območje Upravne enote Ljubljana 16 mest, od 

tega 12 mest z rokom najkasneje do 30. 4. 2014 in 4 
mesta z rokom najkasneje do 31. 12. 2015,
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– za območje Upravne enote Maribor 10 mest, od 
tega 3 mesta z rokom najkasneje do 30. 6. 2017 in 7 
mest z rokom najkasneje do 30. 9. 2017,

– za območje Upravne enote Koper 4 mesta z ro-
kom najkasneje do 31. 10. 2017,

– za območje Upravne enote Murska Sobota 10 
mest z rokom najkasneje do 31. 12. 2017,

– za območje Upravne enote Dravograd 4 mesta z 
rokom najkasneje do 30. 6. 2017.

6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitve A so odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z motnjo v du-

ševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in 
senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave) in so 
upravičenci na podlagi 10. člena Pravilnika o standardih 
in normativih.

Uporabniki storitve B so odrasle osebe:
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z motnjo v du-

ševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in 
senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave) in so 
upravičenci na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih 
in normativih.

Uporabniki storitve B so upravičenci do storitve A, ki 
so vključeni v varstveno delovnih centrih in potrebujejo 
storitev B.

7. Začetek in čas trajanja koncesije
Rok za začetek izvajanja koncesije je glede na vrsto 

in območje koncesije določen v peti točki tega razpisa.
Koncesija se podeli za določen čas za:
– storitev A: za obdobje 20 let in
– storitev B: za obdobje 40 let,
z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi pred-

pisi.
8. Viri financiranja storitev
Za storitev A je vir financiranja proračun RS v skla-

du s pogoji določenimi v ZSV.
Za storitev B so viri financiranja naslednji:
– upravičenci v skladu z drugim odstavkom 

100. člena ZSV krijejo stroške sami,
– v primeru delne oziroma celotne oprostitve pla-

čila upravičenca, skladno z Uredbo o merilih za dolo-
čanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG in 
62/10 – ZUPJS; v nadaljevanju: Uredba o oprostitvah), 
storitev doplača oziroma plača na podlagi četrte alineje 
99. člena ZSV občina, v kateri ima upravičenec stalno 
prebivališče,

– zdravstvene storitve za upravičence izvajalca in-
stitucionalnega varstva in izvajalca osnovnega zdra-
vljenja, v skladu z letnimi pogodbami plačuje Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. Način določitve cene: ceno storitve A dogovo-
rita koncedent in koncesionar z vsakoletno pogodbo 
o financiranju. Za storitev B se cena določi v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).

10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z za-
koni, s kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo 

za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične 

oseba, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o kon-
cesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 
oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za izvaja-
nje dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali 
da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za 
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za izvajanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: 
storitve),

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-

jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis morajo 
v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah pre-
dložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in 
popolnosti ponudbe:

12.1 Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na raz-
pis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti:

12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba 
registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije 
za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane konce-
sije (obrazec 2),

12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporab-
ljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet razpisane koncesije (obrazec 3),

12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne 
zbornice (obrazec 4),

12.1.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom 
in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi 
izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvi-
dno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionar-
ju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi 
zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo 
ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zapo-
slil izvajalce v skladu s standardi in normativi (obrazec 
5.1-A/obrazec 5.1-B in obrazec 5.2),

12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja za petle-
tno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slo-
venskim računovodskim standardom 26 po različici I 
(obrazec 6.1),

12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o ne-
premičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s prilo-
ženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta 
ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing 
pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpo-
vednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne 
sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za do-
ločen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, 
ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je na-
jemodajalec država ali lokalna skupnost (obrazec 7.1),

12.1.7 izjavo (obrazec 20), da so prostori, v kate-
rih na podlagi podeljene koncesije že izvaja storitev, 
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kot je predmet razpisane koncesije in v njih namerava 
nadaljevati dejavnost, zgrajeni in opremljeni skladno z 
zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah 
za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 67/06) ali v primeru selitve v nove že zgrajene prosto-
re, dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere 
je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev 
za izvajanje socialno varstvenih storitev (uporabno do-
voljenje ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev 
ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen 
izvajanju socialno varstvenih storitev s projektom za 
gradbeno dovoljenje, z vrisano razporeditvijo predvide-
ne opreme),

12.1.8 izračun cene za storitev A (obrazec 8-A) ozi-
roma izračun cene za storitev B (priloga 1, obrazec 8-B),

12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja 
dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil naj-
več v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi 
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonoda-
je, ki bi imela vpliv na elemente cene (obrazec 9),

12.1.10 program dela izvajanja storitve,
12.1.11 bančno garancijo za resnost ponudbe v 

višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne 
več kot 20.000,00 EUR (obrazec 10).

Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora 
vsak ponudnik priložiti še naslednje:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 
let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,

– bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in za-

sebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti 

(obrazec 11),
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali 

rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje 
storitve (obrazec 12),

– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo (obrazec 13),

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (obrazec 
14).

Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden 
v prvi alineji prejšnjega odstavka (posluje manj kot tri 
leta), mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za 
obdobje poslovanja.

Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let se 
štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan za-
ključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer 
ureja pripravo letnih poročil.

Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se šteje-
jo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik 
razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z 
zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V primeru, 
da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revidiranimi 
računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na roke v 
zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, pa se 
kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo revidirani 
računovodski izkazi, ki se nanašajo na predpreteklo leto.

Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje raču-
novodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z 
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Ne glede na določbo prve alineje drugega odstavka 
te točke v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno 
leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo 
letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka 

zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovod-
skih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval 
z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za pri-
javo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba 
pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o 
pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).

12.2 Kolikor ponudnik v času razpisa še ne razpo-
laga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje 
storitve, mora namesto dokazil iz točk 12.1.6 in 12.1.7 
priložiti:

12.2.1 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini 
po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu 
objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo 
za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje stori-
tve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma 
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izva-
jal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (obrazec 
7.2),

12.2.2 lokacijsko informacijo,
12.2.3 izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, 

da se strinja z namero ponudnika za izvajanje storitve 
(obrazec 15),

12.2.4 projektno dokumentacijo za nedokončan 
objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnje-
vanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje social-
novarstvene storitve (najmanj idejna zasnova, skladna z 
veljavno zakonodajo in investicijski program),

12.2.5 projekcijo finančnega poslovanja za obdobje 
gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do 
začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov 
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 
po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za 
dokončanje investicije) (obrazec 6.2),

12.2.6 terminski plan o poteku izvajanja investicije 
do začetka izvajanja storitve (obrazec 16),

12.2.7 izjavo ponudnika o predvidenem začetku 
opravljanja dejavnosti (obrazec 17),

12.2.8 izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo 
za dobro izvedbo posla v višini 1% od ocenjene vred-
nosti investicije, vendar ne več kot 20.000,00 EUR, z 
veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve (obra-
zec 18 in 19).

Najemna pogodba iz prve alineje prejšnjega od-
stavka mora biti sklenjena za nedoločen čas z odpove-
dnim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme 
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen 
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki 
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je na-
jemodajalec država ali lokalna skupnost.

Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za izvajanje sto-
ritev na več različnih lokacijah, mora za vsako lokacijo 
posebej predložiti ponudbo.

Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil do-
voljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in 
datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih 
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Fizični 
osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih 
izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno pri-
ložiti revizijskega poročila.

Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že iz-
vaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, 
bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu 
s koncedentom na novo uredil koncesijsko razmerje in 
sklenil novo pogodbo o koncesiji (obrazec 21).

Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že 
izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane kon-
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cesije, lahko namesto dokazil iz prve, šeste, sedme in 
enajste alineje 12.1 točke v ponudbi priloži izjavo, da 
bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v 
prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije že 
izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v 
skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje 
za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo iz-
vajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičen-
cev (obrazec 20).

Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev 
morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj 
navedenem vrstnem redu.

13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev 

koncesije za storitev A uporabil naslednje kriterije:
– kakovost predloženega programa izvajanja stori-

tev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– metod dela in
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,

– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– cene storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji 

v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 20 točk,
– reference do 20 točk,
– cena storitve do 10 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na 

naslednji način:
a.) Kakovost predloženega programa izvajanja sto-

ritev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
Za vsako dodatno dejavnost ali program znotraj 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, s 
katero se prispeva k bolj raznoliki in kakovostni ponudbi 
prejme ponudnik 2 točki, pri čemer lahko doseže največ 
10 točk,

– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja samo skupinsko obrav-

navo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in individu-

alno obravnavo uporabnikov, prejme 5 točk, pri čemer 
lahko ponudnik doseže največ 5 točk,

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
Za vsako od dodatnih prostočasnih in kreativnih ak-

tivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letova-
nja, športna in kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik 
1 točko, pri čemer lahko ponudnik prejme največ 5 točk.

b.) Reference na področju predmeta javnega raz-
pisa:

– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa: 
20 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar 
ima izkušnje pri delu s ciljno populacijo: 10 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima 
izkušenj pri delu s ciljno populacijo: 0 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme 
največ 20 točk.

c.) Cena storitve A:
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme 

največ 10 točk. Največ točk pridobijo ponudniki z najniž-
jo ceno oskrbnega dne, oblikovano v skladu s Pravilni-
kom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstve-
nih storitev, ostali pa sorazmerno manj.

Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev 
koncesije za storitev B uporabil naslednje kriterije:

– kakovost predloženega programa izvajanja stori-
tev, in sicer z vidika:

– raznolikosti programa,
– metod dela in
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,

– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– cene storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji 

v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 20 točk,
– reference do 20 točk,
– cena storitve do 10 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na 

naslednji način:
a.) Kakovost predloženega programa izvajanja sto-

ritev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:
Za vsako dodatno dejavnost ali program znotraj 

storitve institucionalnega varstva, s katero se prispeva 
k bolj raznoliki in kakovostni ponudbi prejme ponudnik 2 
točki, pri čemer lahko doseže največ 10 točk,

– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja samo skupinsko obrav-

navo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in individu-

alno obravnavo uporabnikov, prejme 5 točk, pri čemer 
lahko ponudnik doseže največ 5 točk,

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
Za vsako od dodatnih prostočasnih in kreativnih 

aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (le-
tovanja, športna in kulturna udejstvovanja), prejme 
ponudnik 1 točko, pri čemer lahko ponudnik prejme 
največ 5 točk.

b.) Reference na področju predmeta javnega raz-
pisa:

– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa: 
20 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar 
ima izkušnje pri delu s ciljno populacijo: 10 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima 
izkušenj pri delu s ciljno populacijo: 0 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme 
največ 20 točk.

c.) Cena storitve B:
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme 

največ 10 točk. Največ točk pridobijo ponudniki z najniž-
jo ceno oskrbnega dne, oblikovano v skladu s Pravilni-
kom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstve-
nih storitev, ostali pa sorazmerno manj.

14. Točkovanje ponudbe
Ponudnik lahko ob upoštevanju kriterijev tega jav-

nega razpisa pri posamezni storitvi doseže največ 50 
točk.

Ob enakem številu točk, bodo imeli prednost pri 
izbiri ponudniki, ki dlje časa izvajajo enako storitev, kot 
je predmet razpisane koncesije.

Ponudnikom storitve A ali B, ki bodo zbrali manj kot 
25 točk, se koncesija ne bo podelila, ne glede na šte-
vilo ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke 
tega razpisa.

Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo 
izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s Pra-
vilnikom o tehničnih pogojih.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na 
več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako loka-
cijo posebej.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na 
dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljav-
nih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati 
na pripravo dokumentacije ponudnikov.
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15. Organ, pristojen za podelitev koncesije: Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti je organ, pristojen za podelitev koncesije. Za pregled 
in presojo prispelih ponudb prispelih na javni razpis za 
podelitev koncesij za izvajanje storitve vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega 
varstva za odrasle osebe z motnjami v telesnem in du-
ševnem razvoju je bila s sklepom št. 0144-6/2013/18 z 
dne 6. 1. 2014 imenovana strokovna komisija (v nada-
ljevanju: komisija za koncesije).

16. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis 

predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti. 
Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 2014. Šteje se, da je 
ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za 
oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, pritličje, soba 11, ali če je zadnji dan 
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma, 
da je pošiljka opremljena z žigom in datumom zadnjega 
dneva roka za prijavo na razpis.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis 
v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljubljana, označeno z oznako v levem zgornjem kotu na 
prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za 
javni razpis za podelitev koncesije – VDC«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov 
ponudnika.

V primeru, da ponudnik prijavlja obe storitvi, mora 
za vsako storitev (A ali B) ponudbo izpolniti ločeno in 
ju poslati vsako posebej. Ponudnik, ki se prijavlja za 
posamezno storitev na več različnih lokacijah, mora za 
vsako lokacijo ponudbo izpolniti ločeno in poslati vsako 
posebej.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju 
kot izhaja iz javnega razpisa.

Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponud-
nikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spre-
membe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v 
roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku 
te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse 
dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristoj-
nemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka 
in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot 
prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene 
ponudnikom neodprte.

Ponudba, ki bo prispela h koncendentu, po preteku 
razpisnega roka, bo prepozna. Ponudbe, ki ne bodo 
pravočasne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo 
podana za v razpisu določeno krajevno območje izvaja-
nja določene vrste storitve, ali če je ne bo podal ponu-
dnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo koncendent s 
sklepom zavrgel.

17. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 6. 3. 2014 ob 10. uri, v 

sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28/VII nad-
stropje.

Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik 
na javnem razpisu.

18. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesij-
ske pogodbe

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti bo na podlagi poročila o pregledu in presoji 
ponudb komisije za koncesije najkasneje v roku 30 dni 
izbrala ponudnike, ki jim bo z odločbo podelila koncesi-
jo za izvajanje storitev, ki so predmet javnega razpisa.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o 
koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

19. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v glavni 

pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, v pritličju, 
soba 11 ali na spletnih straneh ministrstva (http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpi-
si_in_javna_narocila/).

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče 
dobiti v času od objave razpisa do 27. 2. 2014, vsak de-
lovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko, na številki 
01/36-97-904 in pri Majdi Rojc, na številki 01/36-97-826 
oziroma po elektronski pošti na naslovu: mateja.jenko@
gov.si ter majda.rojc@gov.si.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis (obrazec 1),
– obrazce (2, 3, 4, 5.1-A, 5.1-B, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 

7.2, 8-A, 8-B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21),

– prilogo 1 (obrazci za izračun cene storitve B),
– osnutka pogodbe o koncesiji za storitev A in B 

(priloga 2-A in 2-B),
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega 

varstva (priloga 3).
Ministrstvo za delo, družino,  

socialne zadeve in enake možnosti

Št. 430-943/2013/19 Ob-1191/14

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projek-
ta oziroma izid javnega razpisa za izvajalca za izvedbo 
projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v 
varnem okolju za leti 2014/2015, objavljenim v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 81/13 z dne 4. 10. 2013, pod 
št. objave Ob-3813/13 in na spletni strani Ministrstva za 
notranje zadeve:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo iz-

vajal projekt Oskrbe žrtev trgovin z ljudmi – namestitev v 
varnem okolju za leti 2014 in 2015, v Republiki Sloveniji.

Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine 
z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in soci-
alnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, 
ki vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, 
psihološko pomoč, 24-urno dosegljivost po telefonu za 
nameščene žrtve v krizni namestitvi, pomoč pri urejanju 
statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tuj-
cih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega 
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno var-
stvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve 
in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju 
otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z 
vsebino in časovnim razporedom in potekom postopkov 
in z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da 
so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani 
in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pre-
gona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne 
podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi 
v celotnem pravnem postopku; svetovanje in nudenje 
informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, 
ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj 
v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije in 
revitalizacije, zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, 
ki sodelujejo pri posameznem primeru, če je to potreb-
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no, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne 
žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informa-
tivnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem 
jeziku (50.000 kom).

Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogod-
be do 31. 12. 2015.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vred-
nost izbranega projekta

Za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpi-
su je izbrana vloga prijavitelja Društvo Ključ – konzorcij, 
Ljubljana, v okvirni vrednosti 80.000,00 EUR.

Podana je bila skupna ponudba, kjer je poslovodeči 
prijavitelj Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z lju-
dmi, ostala dva prijavitelja skupne vloge pa sta Društvo 
za nenasilno komunikacijo ter Društvo SOS telefon za 
ženske in otroke – žrtve nasilja.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/2014 Ob-1289/14

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z 
dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremem-
bami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem social-
nem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Ko-
misije (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 par-
lamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske ko-
hezijske 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), 
Operativnega programa razvoja človeških virov za ob-
dobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Ko-
misije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 
051 PO 001), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – 
popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 
– ZIPRS1415 in 101/13), Zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni 
list RS, št. 101/13), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13); Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11); Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo), Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo); Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo 
(23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS in 57/12), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13 (78/13 – popr.)), Kolektivne pogodbe 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slove-
nije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 77/07, 
60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 67/12, 

10/13 in 46/13), Resolucije o nacionalnem programu 
za področje socialnega varstva za obdobje 2006–2010 
(Uradni list RS, št. 39/06), Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – 
ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13), Zakona o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 
in 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
– ZŠtip-1 in 99/13), Kataloga javnih pooblastil, nalog 
po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno 
delo, objavljen na spletni strani SCSD: http://www.gov.
si/csd/, Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja 
na posredniško telo, 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013, z 
vsemi spremembami, Sklepa o izbiri upravičenca pri ne-
posredni potrditvi operacije – »Opolnomočenje ranljivih 
skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo 
Slovenije« št. 54402/2014/1 z dne 24. 1. 2014, Skupnost 
centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SCSD) objavlja

javni razpis
za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih 

skupin preko informatorjev na centrih za socialno 
delo Slovenije, 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 izbor izvajalcev, ki bodo 

zaposlili ustrezno sistemizirane strokovne delavce (v na-
daljevanju: informatorje) na centrih za socialno delo 
Slovenije (v nadaljevanju: CSD) z namenom opolno-
močenja oseb s socialnimi stiskami in težavami zaradi 
materialne ogroženosti na podlagi posebnega strokov-
nega svetovanja za lažje premagovanje ovir v postopkih 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Namen javnega razpisa je:
– zaposlitev informatorjev za pomoč, svetovanje 

in opolnomočenje oseb, uporabnikov CSD s socialnimi 
stiskami in težavami zaradi materialne ogroženosti v 
postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev;

– usposabljanje informatorjev z namenom krepitve 
njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti za učin-
kovitejšo podporo in pomoč uporabnikom CSD – ran-
ljivim ciljnim skupinam, ki uveljavljajo pravice iz javnih 
sredstev.

Cilj javnega razpisa je izbrati predvidoma 62 izva-
jalcev, ki bodo izvedli predvidoma 64 zaposlitev infor-
matorjev za obdobje največ 12 mesecev in bodo izvajali 
aktivnosti v skladu z namenom tega javnega razpisa.

Ciljna skupina in ciljni upravičenci so vsi uporabni-
ki CSD, zlasti osebe s socialnimi stiskami in težavami 
zaradi materialne ogroženosti v postopkih uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev.

Upravičene so aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na zaposlitev informatorja,
– so v skladu s predmetom, namenom in cilji jav-

nega razpisa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne 

pogoje:
– so pravna oseba, registrirana za opravljanje de-

javnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji – Centri 
za socialno delo Slovenije, ki opravljajo vsaj eno izmed 
dejavnosti: SKD 87.900 – Drugo socialno varstvo z na-
stanitvijo; SKD 88.109 – Drugo socialno varstvo brez 
nastanitve za starejše in invalidne osebe; SKD 88.999 
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Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nasta-
nitve (dokazilo: potrdilo o registraciji s sodnega registra 
ali AJPES-a ali potrdilo, ki izkazuje ustrezno registracijo 
pravne ali fizične osebe, ki se prijavlja na javni razpis);

– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, 
vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja 
projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmo-
gljivostmi za izvedbo projekta (dokazilo: obrazec 2: 
vloga);

– niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz 
naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada 
ali drugih javnih sredstev (dokazilo: obrazec 2: vloga).

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati 
tudi posebne pogoje, in sicer:

– za zaposlitev enega informatorja v okviru pro-
grama lahko zaprosijo centri za socialno delo z manj 
kot 130.000 prebivalci, ki prebivajo na območju centra 
v letu 2013;

– za zaposlitev od enega do treh informatorjev v 
okviru programa lahko zaprosijo centri za socialno delo 
z več kot 130.000 prebivalci, ki prebivajo na območju 
centra v letu 2013;

– za delovno mesto informatorja v okviru projekta 
lahko prijavi delavca oziroma kandidata, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– končana stopnja izobrazbe VII/2, VII/1 ali VI, 
skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (do-
kazilo: kopija diplome);

– strokovni izpit na področju socialnega varstva 
(dokazilo: kopija potrdila o opravljenem strokovnem iz-
pitu na področju socialnega varstva);

– strokovni izpit iz upravnega postopka (dokazilo: 
kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz vode-
nja upravnega postopka);

– na dan prijave je razvrščen v plačni razred, ki 
je predviden v vlogi izvajalca (dokazilo: zadnja pogodba 
o zaposlitvi)

– najmanj 5 let delovne dobe, če je kandidat 
razvrščen v 30. plačni razred (dokazilo: izpis iz eviden-
ce Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije).

Dodatna obrazložitev glede pogoja opravljenega 
strokovnega izpita iz vodenja upravnega postopka: Na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/07 
– ZUP-E), ki v prehodni določbi 42. člena določa, da 
pogoj opravljenega strokovnega izpita iz upravnega po-
stopka izpolnjuje oseba, ki je do uveljavitve navede-
ne novele zakona, opravila strokovni izpit ali drugačen 
preizkus znanja, katerega sestavni del je tudi splošni 
upravni postopek in na podlagi dejstva, da je kandidat 
za zaposlitev informatorja strokovni izpit iz socialnega 
varstva opravil pred 15. 1. 2008, lahko prijavitelj prijavi 
priloži posebno izjavo (Obrazec 5) kot dokazilo za izpol-
njevanje tega posebnega pogoja.

SCSD bo za potrebe tega javnega razpisa prido-
bil predvidena dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz 
uradnih evidenc, ki bodo odražala stanje na dan oddaje 
vloge na ta javni razpis.

Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj predvi-
dena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam.

Prijavitelj podpiše obrazec 2: vloga, s katerim potrdi 
izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kan-
didiranje na tem javnem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
terega koli prijavitelja, lahko SCSD zahteva dodatna 
pojasnila ali dokazila.

Kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev 
tega javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

2.2 Trajanje zaposlitve informatorja
Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora prijavitelj 

osebo, ki jo želi na novo zaposliti na delovnem mestu 
informatorja, napotiti na zdravniški pregled, ki ga mora 
oseba tudi opraviti. V roku 15 dni od sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi mora prijavitelj delavca usposobiti za varno 
opravljanje dela.

V primeru prerazporeditve delavca na delovno me-
sto informatorja se zdravniški pregled in izpit iz varstva 
pri delu izvede po potrebi oziroma v skladu z veljavno 
zakonodajo.

Prijavitelj bo informatorja zaposlil za obdobje do 
največ 12 mesecev oziroma najkasneje do 30. 6. 2015, 
praviloma za polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko 
in z razporedom dela od ponedeljka do petka. Možna 
so tudi odstopanja od tega pravila, kot na primer, da se 
zaposli ali prerazporedi na delovno mesto več oseb s 
krajšim delovnim časom, ki skupaj dosegajo polni de-
lovni čas, pri čemer se izplača le en strošek na enoto za 
polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko. V primeru, 
da zaposlena oseba opravlja delo s skrajšanim delovnim 
časom, se izplača le sorazmerni del stroška na enoto. 
Informator je dolžan izvajati naloge skladno s pogodbo 
o zaposlitvi in se udeleževati obveznih usposabljanj, ki 
jih bo v času trajanja zaposlitve izvajala SCSD.

Če bo prijavitelj kandidiral na javni razpis z osebo, 
ki še ni zaposlena pri prijavitelju, mora izvesti postopek 
zaposlitve (prijava in objava prostega delovnega mesta) 
pred prijavo na JR. Podrobnejši postopek izvedbe za-
poslitve je določen v razpisni dokumentaciji (točka 2.3).

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 1.863.000,00 EUR.
Javni razpis za izbor izvajalcev delno financira 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Javni razpis za izbor izvajalcev se izvaja v okviru 
četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spod-
bujanje 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.

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

3.2 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upra-
vičenosti stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, sta proračunski leti 2014 in 2015.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upra-
vičeni stroški, ki bodo nastali od 10. 2. 2014 oziroma 
od datuma, ki ga določi SCSD v sklepu o izbiri in do 
najkasneje 30. 6. 2015.

3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z 

zaposlitvijo informatorja ter bodo določeni v pogodbi o 
sofinanciranju projekta zaposlitve informatorja, in sicer:

– strošek na enoto za zaposlitev informatorja v 
30. plačnem razredu v višini 2.036,00 EUR, 34. plačnem 
razredu v višini 2.335,00, 36. plačnem razredu v višini 
2.489,00 EUR in za zaposlitev v 38. plačnem razredu v 
višini 2.656,00 EUR;

– stroški zdravniškega pregleda,
– stroški opravljanja izpita iz varstva pri delu, po 

veljavni zakonodaji.
Upravičeni stroški in dokazila o njihovem nastanku 

so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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Strošek DDV ne sodi med upravičene stroške tega 
javnega razpisa. Neupravičene stroške krije prejemnik 
sredstev sam.

4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
ki bodo izbrani na javnem razpisu

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, 
bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovor-
nosti in naloge:

– projekt zaposlitve informatorja (v nadaljevanju: 
projekt) izvajati skladno z vsebino predložene vloge na 
javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti zadev-
nega področja;

– voditi ločeno knjigovodstvo in analitično evidenco 
o projektu;

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

– hraniti dokumentacijo projekta v skladu z na-
vodili organa upravljanja in 90. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES;

– zagotavljati SCSD, Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti v vlogi kot posredni-
škemu telesu (v nadaljevanju: posredniško telo), Mini-
strstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot organu 
upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministr-
stvu za finance kot organu za potrjevanje (v nadaljeva-
nju: organ za potrjevanje), Uradu za nadzor proračuna 
kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) 
ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim 
organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju 
ciljev in rezultatov;

– zagotavljati SCSD, posredniškemu telesu, organu 
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu 
ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim 
organom EU dostopnost dokumentacije o projektu in 
dopustiti kontrole na kraju samem in revizije;

– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o 
projektu v skladu z navodili organa upravljanja, navodili 
posredniškega telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komi-
sije št. 1828/2006/ES;

– obveščati SCSD o spremembah projekta in jamči-
ti, 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;

– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega 
financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti 
vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

5. Rok in način prijave na javni razpis
Skrajni rok za oddajo vlog je 21 dni po objavi javne-

ga razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma 
do vključno dne 21. 2. 2014.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s po-
štnim žigom do vključno dne 21. 2. 2014, ne glede na to 
ali je pošiljka oddana priporočeno ali z navadno pošto. 
Vloge, ki bodo oddane osebno na rok za predložitev 
vloge, morajo biti oddane v tajništvo Skupnosti centrov 
za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 
Ljubljana, najkasneje do 13. ure. Vloge, ki bodo prispele 
po tem roku, bodo vrnjene prijavitelju.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, 
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja 
ter vidno oznako:»Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
za opolnomočenje ranljivih skupin preko informator-
jev na centrih za socialno delo Slovenije«. Vloge se 
naslovi ali osebno vloži na naslovu: Skupnost centrov 
za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 
Ljubljana. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti pri-
lepljeno izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne doku-

mentacije oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi 
elementi, ki so navedeni v tabeli iz Obrazca 1 razpisne 
dokumentacije. Neustrezno označene ovojnice bodo 
vrnjene prijavitelju.

Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijav-
nih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko oddajo 
eno oziroma več vlog za zaposlitev strokovnih delavcev 
– informatorjev v skladu s pogoji, navedenimi v točki 
2.1 tega javnega razpisa. Za vsakega strokovnega de-
lavca – informatorja ranljivih skupin je potrebno oddati 
vlogo ločeno.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in 
razpisni dokumentaciji.

6. Odpiranje vlog
SCSD bo izvedla postopek izbire prijaviteljev na 

javni razpis skladno z določili veljavnega Zakona o jav-
nih financah oziroma Uredbe o postopku, merilih in 
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 
programov in prednostnih nalog. Postopek izbire bo 
vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom sekre-
tarke SCSD.

SCSD bo izvedla predvidoma tri (3) javna odpiranja 
vlog, kot sledi:

1. Za vloge, prispele do vključno dne 7. 2. 2014, 
bo odpiranje potekalo dne 11. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.

2. Za vloge, prispele do vključno dne 14. 2. 2014, 
bo odpiranje potekalo dne 18. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.

3. Za vloge, prispele do vključno dne 21. 2. 2014, 
bo odpiranje potekalo dne 25. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih SCSD. V 
primeru spremembe predvidenega roka bodo prijavitelji 
obveščeni na spletni strani SCSD.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v 
katerem so bile predložene. Po preteku roka za oddajo 
vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila for-
malno popolnost predloženih vlog.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje 
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog 
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja 
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prija-
vitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo 
biti v tem času dostopni za dvig pošte.

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati SCSD po 
elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, 
ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od 
datuma navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in 
sicer na naslov: Skupnost CSD Slovenije, Slovenska 
cesta 55, 1000 Ljubljana.

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

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

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je SCSD prejela v okviru tega 
javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SCSD popra-
viti očitne računske napake, pri čemer se višina zapro-
šenih sredstev ne sme spreminjati.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s 
pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo 
zavržene.
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7. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenjevala le formalno po-

polne vloge.
Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna komisija, ki 

bo preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev 
prijaviteljev in kandidatov za delovno mesto informa-
torja. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje 
splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna 
vloga zavrnjena.

V postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki 
bodo izpolnjevale splošne in posebne pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo uvrstile v 

nadaljnji postopek, ocenila na podlagi meril, ki so nave-
dena v nadaljevanju:

Merili za izbor Maksimalno 
št. točk

1. Ustreznost projekta

Projekt je ustrezen in v skladu z 
namenom in ciljem javnega razpisa ter 
sledi ciljem Operativnega programa 
razvoja človeških virov. 10

2. Učinkovitost projekta

Projekt zagotavlja opolnomočenje oseb 
s socialnimi stiskami in težavami zaradi 
materialne ogroženosti na podlagi 
posebnega strokovnega svetovanja za 
lažje premagovanje ovir v postopkih 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. 10

Skupaj 20

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v 
razpisni dokumentaciji. V predlog za financiranje se bodo 
lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle vseh 20 točk.

O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev po tem 
razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom 
odločila sekretarka SCSD ali oseba, ki jo ta pooblasti za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o iz-
vedbi projekta. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od 
prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vloge, ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk, 
bodo zavrnjene.

SCSD bo prijavitelje o izboru obvestila najkasneje 
v roku 60 dni od zaključka odpiranja vlog. Strokovna 
komisija bo svoj predlog obrazložila in navedla ugotovi-
tve ter razloge zanj. Rezultati javnega razpisa so infor-
macije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih 
straneh: http://www.scsd.si, www.mddsz.gov.si in www.
eu-skladi.si.

Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o projektih in prejemnikih pomoči v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Zoper sklep o izboru sekretarke SCSD o vlogi je 
dopusten upravni spor.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o izvedbi projekta z izbranimi 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 strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja.

Podatke, navedene v vlogi, lahko SCSD, posre-
dniško telo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje 
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpi-
sa, 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 oseb-
nih podatkov in 37. členom Uredbe št. 1083/2006/ES.

10. Protikorupcijsko določilo: vsak prijaviteljev po-
skus vpliva na obravnavo vlog s strani SCSD bo imel za 
posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poiz-
kuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije.

11. Izvedba javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa si dopušča možnost razveljavitve tega javnega raz-
pisa v kolikor operacija ne bo potrjena s strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa 
upravljanja. Morebitna razveljavitev javnega razpisa bo 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, prejete 
vloge bodo vrnjene prijaviteljem.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z 

namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavi-
telji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani SCSD, 
www.scsd.si ali jo naročijo pri Renati Brdar Tomažinčič 
na tel. 08/20-22-405, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali 
na e-naslovu: ess@scsd.si.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi 
z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.
scsd.si.

SCSD bo organizirala informativno delavnico za po-
tencialne prijavitelje, kjer bodo podrobneje predstavljeni 
pogoji razpisa. Delavnica bo predvidoma izvedena dne 
4. 2. 2014 ob 9. uri, v prostorih Skupnosti centrov za 
socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, v Ljubljani. 
V primeru spremembe predvidenega roka bodo prijavi-
telji obveščeni na spletni strani SCSD.

Na javnem razpisu izbrani prijavitelji bodo pova-
bljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in 
zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih 
projektih. Datum delavnice bo SCSD 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. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 

ki bodo izbrani na javnem razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Merila za izbor projektov
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
9. Protikorupcijsko določilo
10. Izvedba javnega razpisa
11. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
12. Dodatne informacije
13. Priloge.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

 Ob-1268/14

Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – pre-
čiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 
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86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 71/09, 7/09, 88/09, 
30/11, 49/12, 106/12 in 99/13 – ZSVarPre-C) objavlja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva cesta 24, Ljubljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo,
– za zavarovane osebe s paralizo,
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo,
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišič-

nimi boleznimi,
– za zavarovane osebe s cerebralno paralizo,
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generali-

zirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev 

skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki jim bo Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilita-
cijo.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in me-
rila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidi-
ranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo 
Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral pre-
jemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa: višina sredstev za sofinanciranje pro-
grama skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 
2014 3.109.058 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2014.

5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali po pošti na 

naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba 
št. 51, najkasneje do 21. 2. 2014, do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v 
zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva ce-
sta 24, 1507 Ljubljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne 
odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena 
rehabilitacija«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošilja-
telja.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno.
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2014, ob 

8. uri, na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, sejna 
soba št. 231, II. nadstropje.

Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začet-
kom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog 
izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem od-

piranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne 
osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog 
je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod 
si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki ni 
predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če ob-
staja dvom o pooblastitvenem razmerju med predstav-
nikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma overjeno 
kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju 
vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, ne 
predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpiranje 
vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač pa 
ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za pre-
dložitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog do-
segljiva na spletni strani: http://www/zzzs.si ali pa jo v 
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavo-
da, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, 
soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda, v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 20. 2. 2014.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno 
pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska 
obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: dar-
ja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis 
– Skupinska obnovitvena rehabilitacija«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1269/14

Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstve-
nega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečišče-
no besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 71/09, 7/09, 88/09, 30/11, 
49/12, 106/12 in 99/13 – ZSVarPre-C) objavlja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 
24, Ljubljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili 
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja 
zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in me-
rila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidi-
ranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo 
Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral pre-
jemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa: višina sredstev za sofinanciranje zdra-
vstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2014 
1.975.997 €.
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4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpi-
som, morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.

5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali po pošti naj-

kasneje do 21. 2. 2014, do 12. ure.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v 

zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne Območne enote Zavoda. Naslove območnih 
enot najdete na: www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku 
Slovenije, po tel. 30-77-200.

(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljubljana
Miklošičeva c. 24
1000 Ljubljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne 

odpiraj – Vloga za javni razpis – Zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev«

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov vlagatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno.
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2014, ob 

10. uri na pristojni Območni enoti Zavoda.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začet-

kom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog 
izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem od-
piranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne 
osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog 
je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod 
si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki ni 
predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če ob-
staja dvom o pooblastitvenem razmerju med predstav-
nikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma overjeno 
kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju 
vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, ne 
predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpiranje 
vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač pa 
ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za pre-
dložitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dose-
gljiva na spletni strani: http://www/zzzs.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni Območni 
enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 
24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak de-
lovni dan Zavoda, v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2014.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno 
pojasnilo v pisni obliki na naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom 
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev« ali

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Po-
jasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in 
šolarjev« ali

– na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pri-
pisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev«.

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1235/14

Šolski center, OE Višja strokovna šola Ravne na 
Koroškem, objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za 
imenovanje v naziv predavatelja/ice Višje strokovne šole 
(Uradni list RS, št. 29/06)

razpis za pridobitev naziva
predavatelj/ica višje šole za program mehatronika

za izvajanje izobraževanja na Ravnah na Koro-
škem, in sicer za naslednje predmete:

1. strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški 
in nemški jezik;

2. poslovno komuniciranje in vodenje;
3. računalništvo in informatika;
4. osnove strojništva;
5. osnove elektrotehnike;
6. trajnostni razvoj;
7. sistemi mehatronike;
8. meritve;
9. ekonomika podjetja;
10. tehniški predpisi in projektiranje;
11. komunikacijske tehnologije in storitve;
12. programiranje v avtomatiki;
13. tehnološki procesi;
14. robotski sistemi;
15. računalniško podprte tehnologije;
16. razvoj programskih aplikacij;
17. elektronika v mehatroniki;
18. multimediji;
19. pogoni in mehanizmi;
20. logistični mehatronski sistemi;
21. upravljanje s tveganji v tehniki;
22. praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem stro-

kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) bo 
naziv predavatelj/ica višje strokovne šole podeljen kan-
didatu/ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:

– ustrezne univerzitetne izobrazbe;
– delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izku-

šenj;
– pedagoško-andragoške izobrazbe;
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni 

list RS, št. 20/06 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov 
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole).

Kandidati za prvo imenovanje morajo prijavi predlo-
žiti življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo 
o najmanj treh letih delovnih izkušenj (kopijo delovne 
knjižice), dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokov-
nem področju (najmanj dve dokazili s področja izobra-
ževanja in najmanj dve dokazili s področja strokovnega 
dela) ter podpisano izjavo, v kateri navedejo predmete, 
za katere želijo biti imenovani.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naš naslov: Šolski center Ravne na Koroškem, 
Višja strokovna šola, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na 
Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis«.
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Kandidati/ke bodo o izboru obveščeni po končanem 
uradnem postopku.

Šolski center Ravne na Koroškem
Višja strokovna šola

 Ob-1236/14

Šolski center, OE Višja strokovna šola Ravne na 
Koroškem, objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za 
imenovanje v naziv predavatelja/ice višje šole (Uradni 
list RS, št. 29/06)

razpis za pridobitev naziva
predavatelj/ica višje šole za program strojništvo

za izvajanje izobraževanja na Ravnah na Koro-
škem, in sicer za naslednje predmete:

1. strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški 
in nemški jezik;

2. poslovno komuniciranje in vodenje;
3. računalništvo;
4. mehanika;
5. elektrotehnika;
6. strojni elementi;
7. računalniško modeliranje;
8. materiali;
9. varnost pri delu in varovanje okolja;
10. tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov;
11. ekonomika podjetja;
12. kakovost in zanesljivost procesov;
13. tehnologija;
14. avtomatizacija in robotika;
15. energetika;
16. snovanje in konstruiranje orodij;
17. izdelava in vzdrževanje orodij;
18. priprava in vodenje proizvodnje;
19. računalniško podprta proizvodnja;
20. vzdrževanje strojev in naprav;
21. vzdrževanje energetskih naprav;
22. praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem stro-

kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) bo 
naziv predavatelj/ica višje strokovne šole podeljen kan-
didatu/ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:

– ustrezne univerzitetne izobrazbe;
– delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izku-

šenj;
– pedagoško – andragoške izobrazbe;
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni 

list RS, št. 20/06 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov 
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole).

Kandidati za prvo imenovanje morajo prijavi predlo-
žiti življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo 
o najmanj treh letih delovnih izkušenj (kopija delovne 
knjižice), dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokov-
nem področju (najmanj dve dokazili s področja izobra-
ževanja in najmanj dve dokazili s področja strokovnega 
dela) ter podpisano izjavo, v kateri navedejo predmete, 
za katere želijo biti imenovani.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naš naslov: Šolski center Ravne na Koroškem, 
Višja strokovna šola, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na 
Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis«.

Kandidati/ke bodo o izboru obveščeni po končanem 
uradnem postopku.

Šolski center Ravne na Koroškem 
Višja strokovna šola

 Ob-1238/14

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve 
nagrade, Jakopčevih priznanj in Jakopičeve nagrade za 
življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel 
Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Ume-
tniški svet ZDSLU, objavljamo

razpis
za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2014, 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Nagrado prejme slovenski avtor, ki deluje v sloven-

skem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat 
ni član ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v 
zvezo. Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi 
priznanji 2014 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada 
se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali 
izvajano delo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih 
letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jako-
piča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate 
lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali 
državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo 
upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno 
dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 10. 3. 
2014 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 
Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Rihar-
da Jakopiča 2014«.

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki 
se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Predstavniki so v Odbor za podelitev nagrade Ri-
harda Jakopiča voljeni za eno leto in se vsako leto v 
celoti zamenjajo. Odbor je sestavljen iz predstavnikov 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega 
društva likovnih kritikov in ZDSLU.

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne 
člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje 
naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjal-
ce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda 
Jakopiča 2014 v zahtevani obliki.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 Ob-1205/14

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tr-
žaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o 
Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi po-
stopkov javnega poziva 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 razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih knjige  
za leto 2014 (v nadaljevanju: JR3–KNJIGA–2014)

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 ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2014 in se izteče 
dne 3. 3. 2014.

Javna agencija za knjigo RS
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 Ob-1258/14

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstav-
ka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, 
javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 77/10), drugega odstavka 36. člena in prvega od-
stavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter po-
stopku sklepanja pogodb, 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 Slovenije objavlja javni razpis za 
sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov 
v Republiki Sloveniji za leto 2014 ter za čas trajanja 
študijskega leta 2014/2015 (v nadaljevanju: razpis).

Razpis se prične z dnem 31. 1. 2014 in se zaključi 
z dnem 3. 3. 2014. Besedilo navedenega razpisa je 
objavljeno na spletnem mestu agencije Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: 
www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-1267/14

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti objavlja

razpis za javno zbiranje ponudb

za »Odprodaja zemljišč parc. št. 265/22 in parc. 
št. 265/13, k.o. 849 – Stari trg, na katerih stoji poslovno 
skladiščni objekt in garaža v Slovenj Gradcu«.

Rok za prejem ponudb: 4. 3. 2014, do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan, ob 10. uri, na 

naslovu ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v dvorani 
B, v 4. nadstropju.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

ELES, d.o.o.

Št. 1/2014 Ob-1188/14

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Urad-
ni list RS, št. 47/11) in Statuta Mestne občine Maribor 
(MUV, št. 10/11) objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti  

v Mestni občini Maribor za leto 2014
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Ma-

ribor (v nadaljevanju: MOM), Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in pro-

jektov organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v 
MOM, v skladu s prednostnimi področji mladinskega 
sektorja, kot so opredeljena v Zakonu o javnem interesu 
v mladinskem sektorju, in v skladu z Nacionalnim pro-
gramom za mladino 2013–2022 (http://www.ursm.gov.
si/si/zakonodaja_in_dokumenti/).

Predmet javnega razpisa so predvsem programi ne-
formalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih dr-
žavljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še po-
sebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposab-

ljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, 
ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla-
di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovlje-

ne na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorgani-
zacijskih oblik in zagotavljajo nepridobitnost organizacij:

– društva in zveze društev na podlagi Zakona o dru-
štvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),

– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca 
programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s 
petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 
in 103/07),

– mladinski svet lokalne skupnosti (s sedežem v 
MOM), organiziran v skladu z Zakonom o mladinskih 
svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),

– študentske organizacije – ustanovljene na pod-
lagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, 
št. 38/1994),

– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost or-
ganizacije.

Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, usta-
novljeni s strani MOM.

Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da je nosilec dejavnosti, ki v praksi (dejansko) 

obstaja najmanj 1 leto;
– da bodo prijavljene mladinske dejavnosti izvede-

ne v letu 2014;
– da se dejavnosti nanašajo na prednostna področ-

ja mladinskega sektorja, kot so opredeljena v Zakonu 
o javnem interesu v mladinskem sektorju, pri čemer 
se štejejo za uporabnike predvsem mladi v starosti od 
15 do 29 let;

– da je vsebina prijavljena samo enkrat, s strani 
enega prijavitelja;

– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana 
iz drugih virov MOM;

– da prijavitelji, katerih redna dejavnost še ni bila 
financirana na osnovi javnega interesa na področju mla-
dine v MOM, oddajo popolno vsebinsko in finančno po-
ročilo o delu v preteklem letu;

– če prijavitelj nima sedeža v MOM, mora oddati 
popolno vsebinsko in finančno poročilo o delu v prete-
klih 3 letih, iz katerega izhaja, da deluje v mladinskem 
sektorju najmanj 3 leta in izvaja 80 odstotkov mladinskih 
dejavnosti v mladinskem sektorju v MOM;

– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z 
namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani MOM, skladno z Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2) in Zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);

– da prijavitelj nima omejitev poslovanja na pod-
lagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 2/04, 92/05 Skl.US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl.US: 
U-I-163/05-36, 100/05 Skl.US: U-I-296/05, 20/06 – 
ZNOJF-1, 33/07 Odl.US: U-I-57/06-28);

– zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku za-
radi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju 
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korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), 
niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.

4. Opredelitev razpisnih področij
Kandidirati je mogoče v okviru naslednjih vsebin-

skih sklopov:
– sofinanciranje priprave in izvedbe programov, ki 

bodo izvedeni v letu 2014;
– sofinanciranje priprave in izvedbe večjih projek-

tov, ki bodo izvedeni v letu 2014 – vrednost celotnega 
projekta je več kot 1000,00 EUR;

– sofinanciranje priprave in izvedbe manjših projek-
tov, ki bodo izvedeni v letu 2014 – vrednost celotnega 
projekta je do 1000,00 EUR.

Pri pripravi programov in projektov naj prijavitelji 
upoštevajo primarne ciljne skupine: mlade, med njimi 
posebej mlade z manj priložnostmi.

4.1. Opis posameznih vsebinskih sklopov
4.1.1 Sofinanciranje priprave in izvedbe programov, 

ki bodo izvedeni v letu 2014
V okviru sklopa bodo sofinancirani programi iz pred-

nostnih področij mladinskega sektorja, kot so opredelje-
na v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju. 
Vsebine programov morajo biti v skladu z Nacionalnim 
programom za mladino 2013–2022.

4.1.2. Sofinanciranje priprave in izvedbe večjih pro-
jektov, ki bodo izvedeni v letu 2014

V okviru sklopa bodo sofinancirani večji projekti 
iz prednostnih področij mladinskega sektorja, kot so 
opredeljena v Zakonu o javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Vsebine večjih projektov morajo biti so v skladu 
z Nacionalnim programom za mladino 2013–2022. Med 
večje projekte spadajo projekti, katerih celotna vrednost 
presega 1000,00 EUR.

4.1.3. Sofinanciranje priprave in izvedbe manjših 
projektov, ki bodo izvedeni v letu 2014

V okviru sklopa bodo sofinancirani manjši projekti 
iz prednostnih področij mladinskega sektorja, kot so 
opredeljena v Zakonu o javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Vsebine manjših projektov morajo biti v skladu 
z Nacionalnim programom za mladino 2013–2022. Med 
manjše projekte spadajo projekti, katerih celotna vred-
nost ne presega 1000,00 EUR.

5. Omejitev prijav
Posamezna organizacija lahko odda največ 3 prijave 

skupaj na vse 3 vsebinske sklope: sofinanciranje priprave 
in izvedbe programov, ki bodo izvedeni v letu 2014, so-
financiranje priprave in izvedbe večjih projektov, ki bodo 
izvedeni v letu 2014 ter sofinanciranje priprave in izvedbe 
manjših projektov, ki bodo izvedeni v letu 2014.

V primeru preseganja omejitve števila prijav bo 
upoštevano število prijav glede na vrstni red odpiranja, 
presežne vloge bodo zavržene.

6. Predvidena višina sredstev
Razpis se pred sprejetjem proračuna MOM izvede 

do stopnje, ki omogoča izvedbo postopka do sklepa pri-
javiteljem, vključno z obravnavo njihovih pritožb. Obseg 
objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz ocene sredstev 
v pripravi proračuna, končen obseg sredstev bo določen 
na osnovi sprejetega proračuna s posebnim sklepom 
župana. Končne odločitve o višini sofinanciranja izbra-
nih mladinskih dejavnosti se sprejmejo z odločbami po 
sprejetju proračuna MOM za leto 2014.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje mladin-
skih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2014 je 
enaka kot leta 2013 in znaša 137.500,00 EUR. Sredstva 
se zagotovijo iz proračunske postavke 221208 Sofinan-
ciranje mladinskih dejavnosti.

Delež sredstev, ki jih zagotovi MOM, predstavlja 
največ 70 odstotkov vseh upravičenih stroškov. V okviru 

preostalih 30 odstotkov upravičenih stroškov lahko naj-
več 50 odstotkov upravičenih stroškov predstavlja stro-
šek prostovoljskega dela. Pri vrednotenju ene prosto-
voljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost 
ure, kot jo določa Pravilnik o področjih prostovoljskega 
dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).

Pridobljena sredstva morajo izbrani prijavitelji v ce-
loti porabiti v letu 2014.

Okvirna višina sredstev po posameznih vsebinskih 
sklopih:

– sofinanciranje priprave in izvedbe programov, ki 
bodo izvedeni v letu 2014 – 107.500,00 EUR,

– sofinanciranje priprave in izvedbe večjih projek-
tov, ki bodo izvedeni v letu 2014 – 25.000,00 EUR,

– sofinanciranje priprave in izvedbe manjših projek-
tov, ki bodo izvedeni v letu 2014 – 5.000,00 EUR.

V primeru neporabljenih sredstev na posameznem 
razpisnem področju se lahko preostanek sredstev pre-
razporedi na drugo razpisno področje.

7. Upravičeni stroški sofinanciranja
MOM bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le 

upravičene stroške. Za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani s prijavljenimi mladinskimi aktivnost-

mi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo 
mladinskih aktivnosti;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-

vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih 

dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču-

novodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov Me-

stne občine Maribor.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela, razen stroški dela poslovnih par-

tnerjev,
– prostovoljsko delo,
– založniške in tiskarske storitve, izdatki za izvedbo 

in udeležbo na pripravljalnih srečanjih, delovnih obiskih,
– izdatki za pripravo elaboratov, študij, raziskav …,
– kotizacija (za strokovna izobraževanja, za ude-

ležbe na konferencah, posvetih, povezanih s vsebino 
programa),

– posredni – operativni stroški (komunikacijske in 
poštne storitve, pisarniški material).

Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnika, pisar-

niške opreme …),
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 

popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki 

ga nosi prijavitelj.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija-

vitelj moral predložiti izvirna dokazila (račune, pogodbe) 
in kopije le-teh. Izvirna dokazila bodo, žigosana s strani 
razpisovalca, vrnjena.

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravi-
čenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti (za 
vsakega prostovoljca posebej):

– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem 
delu v okviru projekta;

– kopijo evidenčnega lista prostovoljca, iz katerega 
je razvidno:
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– datum in časovno obdobje, v katerem je pro-
stovoljec opravljal prostovoljsko delo ter kraj opravljanja 
prostovoljskega dela,

– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega 
dela,

– število opravljenih prostovoljskih ur,
– kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, 

ki jih je prostovoljec pridobil tekom prostovoljskega dela,
– ime mentorja prostovoljca.

Evidenčni list prostovoljca mora biti podpisan s 
strani prostovoljca, mentorja ter zakonitega zastopnika 
organizacije.

MOM v okviru javnega razpisa ne bo sofinancirala 
naslednjih projektov:

– turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komerci-
alno naravnanih počitniških programov za mlade;

– športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci 
so mladi;

– programov organizirane športne vadbe;
– mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. 

plesne šole, športni klubi, kakršnikoli plačljivi tečaji …);
– programi in projekti organizacij, pri katerih mladi 

predstavljajo le del ciljne publike ter primarno izvajajo 
programe in projekte, ki niso del vertikalne mladinske 
politike (npr. gasilska društva, lovska društva, planinska 
društva, športne zveze …);

– kulturnih predstav in festivalov;
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-

braževanja.
Pri naročanju blaga in storitev morajo izbrani prija-

vitelji, opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), ravnati sklad-
no s tem zakonom. Upravičenci, ki niso zavezanci po 
ZJN-2, pa morajo pri naročanju blaga in storitev vseeno 
upoštevati temeljna načela javnega naročanja, in sicer:

– načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelo transparentnosti,
– načelo enakopravne obravnave ponudnikov,
– načelo sorazmernosti.
8. Kriteriji za vrednotenje prijav
Za uvrstitev med prejemnike sredstev je potrebno 

v postopku ocenjevanja zbrati več kot 70 odstotkov 
možnih točk. Kriteriji za vrednotenje prijav so priloga k 
besedilu tega razpisa.

Vrednotenje prijav se bo izvedlo na naslednji način:
Vrednost točke se bo izračunala na podlagi razpo-

ložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih prijav, prispelih na javni razpis.

9. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena 
na naslovu: https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša na-
vodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se 
nahajajo na spletnem naslovu: https://razpisi.maribor.
si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavi-
telji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno natisnjeno pri-
javo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, s 
priporočeno pošto poslati na naslov Mestna občina Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim 
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 
2014« in navedenim nazivom in naslovom pošiljatelja. 
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane v 

predpisanem roku, to je 3. marec 2014, do 24. ure – ve-
lja datum poštnega žiga.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelji oddajo vsako prijavo v svoji ovojnici. Vlo-
go je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani 
kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju 
vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 je obvezno 
potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja.

Nepravilno označene ter po roku prispele prijave 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih pri-
log razen teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji 
(npr. različne brošure, medijske objave ...).

10. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje od-
ločitev in obveščanje o rezultatih

Odpiranje pravočasno in pravilno posredovanih 
prijav bo izvedla izbirna komisija, imenovana s strani 
razpisovalca. Odpiranje prijav, v skladu s tretjim odstav-
kom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS, ne bo javno.

Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila 
vloge:

– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba;
– pri katerih bo delež sofinanciranja s strani Me-

stne občine Maribor presegal 70 odstotkov upravičenih 
stroškov;

– pri katerih bo delež prostovoljskega dela presegal 
50 odstotkov upravičenih stroškov na strani prijavitelja 
oziroma kot je natančno določeno v 6. točki, tretji odsta-
vek te razpisne dokumentacije.

Izbirna komisija bo pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih prijave ne bodo popolne, da jih v roku 8 dni od 
prejema obvestila dopolnijo. Če prijava ne bo ustrezno 
ali pravočasno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.

Izbirna komisija bo na osnovi razpisnih kriterijev 
pripravila predlog prijaviteljev, ki jim bo omogočeno sofi-
nanciranje s strani MOM. O izboru prijaviteljev bo odločil 
direktor mestne uprave MOM s sklepom.

Na podlagi sklepa direktorja mestne uprave MOM 
bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa pisno obvešče-
ni. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani 
Mestne občine Maribor

MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju izbranega programa, projekta ali rednega 
delovanja organizacij.

11. Razpisna dokumentacija in možnost dodatnih 
informacij

Prijavitelj mora v prijavi na razpis predložiti nasle-
dnjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-
roma žigosan) prijavni obrazec,

– parafiran osnutek pogodbe,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavo prijavitelja,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija 

temeljnega akta ali kopija izpisa iz registra mladinskih 
svetov lokalnih skupnosti).

Iz kopije temeljnega akta naj bodo razvidni pravni 
status, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in ob-
dobje delovanja.

Informativni dan v zvezi z razpisom bo v sredo, 
12. 2. 2014, ob 14. uri; v sejni sobi Urada za kulturo in 
mladino, Slovenska ulica 40, Maribor. Prosimo vas, da 
svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite po e-po-
šti: simona.vindispirc@maribor.si.
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Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo pri pristojni osebi razpisovalca – Simona Vindiš 
Pirc, tel. 02/22-01-480 ali po e-pošti: simona.vindispirc@
maribor.si, vsak delovni dan, v času uradnih ur.

Mestna občina Maribor

Št. 330-3/2014 O401 Ob-1199/14

Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08), ki se smiselno uporablja tudi 
za lokalne skupnosti, in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 201 (Uradni list RS, št. 107/12); 
Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 
RS, št. 93/05) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni 
list RS, št. 51/09)

javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških psov in mačk v letu 2014
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, 

CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje steri-

lizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2014.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.896,00 

EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Krško, na PP-5005.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev steriliza-
cije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve 
na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z 
dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki 
psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno bivališče na območju Občine Krško,
– posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje, 

oziroma hišno številko,
– za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena 

v obdobju od 1. 1. 2014 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije 

živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega 

lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o 
lastniku živali,

– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki 
o lastniku živali.

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se oddajo 
v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina 
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na 
javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Mag-
daleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču 
Občine Krško ali internetni strani občine.

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpi-
su bo odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo 
prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

Občina Krško

Št. 37/2014 Ob-1201/14

Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Ve-
lenje, št. 13/2007), Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz pro-
računa Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 04/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti 
in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mla-

dih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Ve-
lenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013), objavlja Mestna 
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,

javni razpis
za sofinanciranje in financiranje projektov mladih 
za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih v Mestni občini Velenje  
v letu 2014

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in finan-

ciranje projektov lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo 
izvajalci realizirali v letu 2014.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, 
ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter soli-
darnosti in so naslednje:

– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso 

del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezo-

vanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so 

namenjene mladim.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh 

spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
II. Prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Velenje.

Projekte vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki so 
vključeni v lokalni program, lahko prijavijo le pravne 
osebe javnega prava.

III. Razpisni rok: razpis se prične 31. januarja 2014 
in se zaključi 3. marca 2014.

IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in merili razpisa.
Prijavitelji morajo prijave oddati osebno ali pripo-

ročeno po pošti do 3. marca 2014, na naslov: Mestna 
občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 
Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Projekti 
lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2014«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale 
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in 
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obrav-
navane.

Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem 
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2014 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.
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V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za 
izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 6. marca 
2014, ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene de-
javnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 
1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki 
kandidira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: 
komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja 
merila:

a) inovativnost in jasnost postavljenih ciljev,
b) reference izvajalca projekta,
c) predviden doseg projekta,
d) finančna konstrukcija projekta,
e) predviden način izvedbe projekta,
f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri 

projektu,
g) partnerstva v projektu,
h) povezanost projekta s prednostnimi temami (ki 

so opredeljene v strategiji mladih).
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni 

del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zago-

tovljena sredstva v višini 35.000 € – od tega zneska 
je 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna 

občina Velenje financirala v celoti, 15.000 € pa je na-
menjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje 
sofinancirala v višini 50% vrednosti projekta. V primeru, 
da projekti, ki jih MOV financira v celoti, ne bodo porabili 
vseh razpisanih sredstev v višini 20.000 €, se bo osta-
nek sredstev namenil za projekte, ki jih MOV sofinancira 
v višini 50% in obratno – če projekti, ki jih MOV sofinan-
cira v višini 50%, ne bodo porabili vseh razpisanih sred-
stev v višini 15.000 €, se bo ostanek sredstev namenil 
za projekte, ki jih MOV financira v celoti.

Projekti, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinanci-
rala ali financirala, so razdeljeni v dva ranga:

– prvi rang predstavljajo projekti, ki bodo financirani 
100%, vendar najvišji možni znesek financiranja ne sme 
presegati 4.000 €,

– drugi rang predstavljajo projekti, ki bodo sofinan-
cirani 50%, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja 
ne sme presegati 2.000 €.

Na osnovi vrednotenja se bo pripravil seznam pro-
jektov, uvrščenih od najvišjega do najnižjega števila 
točk. Projekti se bodo sofinancirali ali financirali po vr-
stnem redu do porabe sredstev.

Mestna občina Velenje bo financirala naslednje pro-
jekte, povezane s cilji iz lokalnega programa, v deležih, 
kot je razvidno iz spodnje tabele:

1. Mednarodna mobilnost mladih
100% sofinanciranje

1.1.1. Mladinska izmenjava s pobratenimi mesti MO Velenje

1.1.2. Mladinska izmenjava s partnerskimi organizacijami

1.1.3. Mednarodni mladinski delovni tabor (nad 10 dni)

50% sofinanciranje

1.2.1. Kratkoročni EVS (Evropska prostovoljna služba)

1.2.2. Skupinski EVS (Evropska prostovoljna služba)

1.2.3. Mednarodni mladinski delovni tabor (do vključno 10 dni)

2. Izobraževanje in zaposlovanje
100% sofinanciranje

2.1.1. Organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma za mlade

2.1.2. Organizacija start up-a za mlade (slovenski okvir)

2.1.3. Vzpostavitev mladinskega podjetniškega inkubatorja

50% sofinanciranje

2.2.1. Neformalno izobraževanje mladih (sklop predavanj in delavnic)

2.2.2. Sklop predavanj in delavnic na področju zdravstvene preventive za mlade (rak, spolno prenosljive 
bolezni,
priprava na potovanje ...)

2.2.3. Sklop multimedijskih izobraževanj (montaža, snemanje, negativni vplivi multimedije, uporaba socialnih
omrežij ...)

2.2.4. Programi za mlade v coworking prostoru

2.2.5. Prakse in pripravništva za mlade v javnih zavodih in lokalnih NGO-jih*

2.2.6. Projekti, ki vključujejo mlade v času poletnih počitnic, ko lahko mladi opravljajo počitniško delo znotraj
mladinskih organizacij
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2.2.7. Zaposlovanje mladih v javnih zavodih in lokalnih NGO-jih*

2.2.8. Podpora programu PUM (projektno učenje za mlajše odrasle)

3. Okolje in varstvo okolja
100% sofinanciranje

3.1.1. Nakup opreme in vzpostavitev vrtičkov za mlade

50% sofinanciranje

3.2.1. Delavnice o varčni rabi energije

3.2.2. Sklop čistilnih in zbiralnih akcij

3.2.3. Promocija in projekti ponovne uporabe izdelkov za mlade (reuse, recycle)

3.2.4. Učilnica v naravi (sklop predavanj in delavnic)

3.2.5. Interaktivni programi za mlade na eko kmetijah

3.2.6. Ekospust po reki Paki (čiščenje njenih brežin in dna)

4. Umetnost in kultura
100% sofinanciranje

4.1.1. Mladinski glasbeni festival ob Velenjskem jezeru

4.1.2. Velik koncert, ki ni komercialne narave

50% sofinanciranje

4.2.1. Mladinska gledališka igra na prostem

4.2.2. Serija galerijskih razstav mladih ustvarjalcev

4.2.3. Umetniški multimedijski projekti

4.2.4. Program za oživitev letnega kina

4.2.5. Sklop tematskih glasbenih večerov

4.2.6. Glasbena šola "Mladi za mlade"

4.2.7. Koncertni cikli, ki niso komercialne narave

4.2.8. Pograftirajmo mesto (legalna mesta za grafitiranje)

4.2.9. Sklop projektov oživljanja slovenskih šeg in navad ob praznikih

5. Šport in prosti čas
100% sofinanciranje

5.1.1. Mladinska olimpijada, igre brez meja

5.1.2. Program poletne plaže

5.1.3. Prostovoljna brigada obnove krajevnih, četrtnih otroških igrišč

5.1.4. Celostna izvedba mladinske krvodajalske akcije

50% sofinanciranje

5.2.1. Sklop orientacijskih tekmovanj

5.2.2. Program drsališča v Velenju

5.2.3. Sklop projektov za oživitev Sončnega parka in kotalkališča

5.2.4. Mladinska liga (košarka, nogomet, odbojka)

5.2.5. Programske vsebine bike – skate parka
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5.2.6. Promocija Velenja kot pomembne mladinsko-turistične destinacije

6. Informiranje in vključevanje mladih v procese odločanja
100% sofinanciranje

6.1.1. Ureditev, vzpostavitev in delovanje info točke, dostopne vsem mladim

50% sofinanciranje

6.2.1. Infodan mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi

6.2.2. Mladinski projekti strukturiranega dialoga

6.2.3. Prostovoljne mladinske delovne brigade

6.2.4. Vključevanje mladih v lokalne mladinske festivale

6.2.5. Promocija prostovoljnega in mladinskega dela

7. Mladi z manj priložnostmi
(učne težave, socialne in ekonomske ovire, invalidnost, geografske ovire, zdravstvene težave)

100% sofinanciranje

7.1.1. Nakup opreme za izvedbo sklopa projektov integracije mladih z manj priložnostmi

50% sofinanciranje

7.2.1. Sklop aktivnosti za pomoč socialno ogroženim mladim (zbiralne akcije, učna pomoč, pomoč na 
domu ...)

*NGO = nevladne organizacije

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2014. Mestna občina 
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji 
sklenila pogodbe o (so)financiranju izbranih mladinskih 
projektov v letu 2014.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega 
razpisa.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Vele-
nje: http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali 
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni 
dan, na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna 
pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 
Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/89-61-
678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.
plaznik@velenje.si.

Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.
si (priložnosti/javne objave).

Mestna občina Velenje

Št. 38/2014 Ob-1202/14

Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Ve-
lenje, št. 13/2007), Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz pro-

računa Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 04/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivno-
sti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013), objavlja Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, 
ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina 

Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladin-

skih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali 
v letu 2014.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, 
ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter soli-
darnosti in so naslednje:

– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso 

del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezo-

vanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so 

namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse 

dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot 
projekti organizacij članic Mladinskega sveta Velenje (z 
izjemo članic z zamrznjenim članstvom).

mailto:darja.plaznik@velenje.si
mailto:darja.plaznik@velenje.si
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Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko 
prijavijo največ dva projekta.

Sofinancirajo se tudi mladinske dejavnosti posame-
znikov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, 
ki se partnersko povezujejo s članicami mladinskega 
sveta lokalne skupnosti (z izjemo članic z zamrznjenim 
članstvom). Članica mladinskega sveta lokalne skupno-
sti se lahko v tem primeru poveže v partnerstvo z največ 
dvema posameznikoma za projekt, katerega program ni 
soroden programom in projektom članice. Posamezna 
fizična oseba lahko prijavlja samo en projekt.

Mladinska projektna aktivnost je posamična aktiv-
nost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.

Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh 
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opre-
ma za mladinsko dejavnost niso predmet tega razpisa.

Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofi-
nancirani.

II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z 

izjemo članic z zamrznjenim članstvom),
– posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni 

občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organiza-
cijami članic Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic 
z zamrznjenim članstvom).

Informacija o organizacijah članic Mladinskega sve-
ta Velenje je dosegljiva na spletni strani, www.mladiza-
veleje.si.

III. Razpisni rok: razpis se začne 31. januarja 2014 
in se zaključi 3. marca 2014.

IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 3. marca 2014 

(velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina 
Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Mladin-
ske projektne aktivnosti 2014«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko 
prijavijo največ dva projekta.

Posamezna fizična oseba lahko prijavlja samo en 
projekt.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale raz-
pisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih 
ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in merili razpisa.

Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem 
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2014 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za 
izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 6. marca 
2014, ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene de-
javnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 
1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki 
kandidira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: 
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja 
merila

a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta,
f) predviden način izvedbe projekta in
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni 

del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo 

javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva 
v višini 15.000 €.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2014. Mestna občina 
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji 
sklenila pogodbe o sofinanciranju izbranega mladinske-
ga projekta v letu 2014.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega 
razpisa.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: 
http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali pa jo 
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na 
naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna 
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/89-61-
678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.
plaznik@velenje.si.

Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.
si (priložnosti / javne objave).

Mestna občina Velenje

Št. 21/2014 Ob-1210/14

Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu  

v Občini Radenci
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do-

bite: na sedežu Občine Radenci ter na spletni strani 
Občine Radenci: www.radenci.si.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 02/566-96-10 
(tajništvo), 02/566-96-13 (Jasna Divjak), e-posta: jasna.
divjak@radenci.si.

Občina Radenci

 Ob-1211/14

Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi dru-
gega odstavka 2. člena in prvega odstavka 5. člena Za-
kona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; 
v nadaljevanju: ZZDej), 13. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZDL) in 7. točke 18. člena Sta-

http://www.mladizaveleje.si
http://www.mladizaveleje.si
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tuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju lekarniške dejavnosti  
v Mestni občini Ljubljana

1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (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 raz-
pisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
na področju lekarniške dejavnosti v MOL.

4. Oznaka koncesije in krajevno območje, za kate-
rega se razpisuje koncesija:

4.1. čim bliže lokaciji Železna cesta 16, 1000 Ljub-
ljana, vendar znotraj ČS Bežigrad.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10 let. 
Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem 
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dne-
va sklenitve pogodbe o koncesiji, 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 7. in 8. člen ZLD 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 originalu 
ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega doka-
zila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali 
lastno nadomestno izjavo.

Zakonsko predpisani in dodatni pogoji so:
6.1. da ima ustrezno izobrazbo (magister farmacije) 

za vodenje lekarne;
6.2. da ima opravljen strokovni izpit;
6.3. da obvlada slovenski jezik;
6.4. magister farmacije, ki za več kot tri leta preki-

ne delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje 
lekarne ali pridobiti koncesijo, mora pred tem opraviti 
preizkus znanja;

6.5. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepo-
vedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;

6.6. da ima zagotovljene ustrezne kadre, prostore in 
opremo, skladno z določili Pravilnika o pogojih za opra-
vljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);

6.7. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu, zagotovil vsaj 40 urni poslovni čas le-
karne na teden;

6.8. 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;

6.9. 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.

7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 
4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki 
besedila javnega razpisa):

Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z nasle-
dnjimi merili:

7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. razdalja med vlagateljevo lokacijo in v javnem 

razpisu navedeno lokacijo lekarne: največ 10 točk;

7.3. poslovni čas lekarne: največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 

vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani 
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.

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

10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina 

Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).

Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. (oznaka 
razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa) prispele pravočasno, če so bile odda-
ne na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 17. 2. 
2014, do 24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pisarni 
MOL do 17. 2. 2014, 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 od-
daji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter 
posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu or-
ganu. Po pridobitvi ustreznih mnenj lekarniške zbornice 
in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter so-
glasja Ministrstva za zdravje, kar določa drugi odstavek 
13. člena ZLD, bo koncesija podeljena z upravno odloč-
bo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki 
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi 
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni 
organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval 
vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.

12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo 
št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. 
točki besedila javnega razpisa) bo 20. 2. 2014, ob 9. uri, 
v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Ci-
galetova ulica 5, 1000 Ljubljana. 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 v delovnem času:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.

Mestna občina Ljubljana

Št. 2014/7 Ob-1212/14

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah 
na območju Občine Destrnik (Uradni vestnik občin Or-
mož in Ptuj, št. 12/95) in Odloka o pokopališki in pogreb-
ni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Destrnik 
(Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 2/07 in 9/13) obja-
vlja Občina Destrnik

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke 

in pogrebne dejavnosti v Občini Destrnik
1. Koncedent: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 

Destrnik.
2. Predmet koncesije je izvajanje gospodarske jav-

ne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini 
Destrnik:

– pokopališka dejavnost zajema naslednja dela:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– druge pokopališke storitve in
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– ozvočenje;
– pogrebna dejavnost zajema naslednja dela:

– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– druga dogovorjena dela z upravljavcem poko-

pališča.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-

ljuje za pokopališko in pogrebno dejavnost na pokopa-
lišču v Ločkem Vrhu.

4. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podelijo le enemu koncesionarju. Koncesionar 
lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po na-
ravi združljive s koncesionirano dejavnostjo.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 5 
let. Rok začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o 
podelitvi koncesije.

6. Koncesijska dajatev: koncesionar za pokopališko 
in pogrebno dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Kon-
cesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do kon-
ca marca koncedentu plačati za izvajanje javne službe 
po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 3 
odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z 
izvajanjem pogrebnih storitev v preteklem letu. Sredstva 
iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek proračuna 
Občine Destrnik in se bodo namensko uporabljala za 
vzdrževanje in urejanje pokopališča ter mrliške vežice.

7. Kandidati za pridobitev koncesije so lahko pravne 
ali fizične osebe, ki so registrirane in izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve konce-
sije in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja.

Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– tehnična opremljenost z najmanj 1 pogrebnim 

avtomobilom in strokovna opremljenost z najmanj 6 
osebami,

– poslovni prostori s prijavno pisarno,
– pogoj vsaj ene reference s področja, za katero se 

podeljuje koncesija.
8. Navodila za izdelavo popolne prijave
Prijavitelji morajo vse dokumente skrbno pregledati 

in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta. 
Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označe-
no, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z 
žigom prijavitelja.

Morebitne popravke mora prijavitelj opremiti z ži-
gom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi 
prijavne dokumentacije morajo zloženi po vrstnem redu, 
kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Vsi zneski morajo biti izraženi v EUR.
Vzorec pogodbe mora biti s strani prijavitelja para-

firan in ožigosan.
Prijava mora vsebovati naslednje obrazce oziroma 

dokumente:
– obrazec Podatki o prijavitelju (obrazec 1),
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

dejavnosti (obvezna priloga: če je koncesionar regi-
striran kot družba predloži sklep o vpisu v sodni regi-
ster, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti; v primeru, da je koncesionar organiziran 
kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, 
obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti),

– izjavo, da prijavitelj sprejema pogoje razpisne 
dokumentacije in o izpolnjevanju drugih pogojev (obra-
zec 2),

– izjavo, da razpolaga z zadostnim strokovnim ka-
drom in drugimi tehničnimi sredstvi ter opremi za izvaja-
nje dejavnosti (obrazec 3),

– program izvajanja dejavnosti, ki je predmet 
koncesije z vidika kadrov, organizacije dela, strokov-
ne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno 
operativnega in razvojnega vidika (razvojni program in 
poslovni načrt),

– ponudbene cene za storitve, za katere se pode-
ljuje koncesija (obrazec 4),

– referenčno potrdilo o kakovosti opravljanja tovr-
stnih storitev (obrazec 5),

– izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
(obrazec 6),

– izjavo o nekaznovanosti (obrazec 7),
– izjavo, da bo predložil zavarovalno polico o za-

varovanju odgovornosti za škodo, ki jo pri ali z oprav-
ljanjem koncesionirane dejavnosti lahko povzročijo pri 
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam, 
tudi koncedentu (obrazec 8),

– izjavo o zagotavljanju dodatnih ugodnosti za upo-
rabnike (obrazec 9),

– izjavo o razpolaganju s poslovnimi prostori s pri-
javno pisarno (obrazec 10),

– vzorec pogodbe (obrazec 11).
Na osnovi podpisanih izjav prijavitelja bo konce-

dent lahko opravil, na podlagi v ta namen posredovanih 
zahtevanih podatkov o prijavitelju, poizvedbo oziroma 
pridobil dokazila, potrebna za odločanje v postopku, iz 
uradnih evidenc, v skladu s petim odstavkom 139. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

9. Razpisno dokumentacijo z navodili lahko prija-
vitelji dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Ob-
čine Destrnik, vsak delavnik, med 8. in 15. uro, v petek 
do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na 
spletni strani občine: www.destrnik.si. Prijavitelji lahko 
zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo pisno ali po elektronski pošti na naslov, 
obcina.destrnik@destrnik.si, do vključno 25. 2. 2014, 
do 11. ure.

10. Merilo za izbiro prijavitelja je: najnižja ponud-
bena cena za storitve (vključno z DDV), za katere se 
podeljuje koncesija.

11. Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo po-
nudbeno ceno za storitve, ki se s koncesijo podeljujejo.

12. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destr-
nik, s pripisom »Javni razpis – koncesija pokopališka in 
pogrebna dejavnost – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov prijavitelja.

13. Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 3. 2014, 
do 11. ure. Obravnavale se bodo prijave, ki bodo do tega 
datuma in ure prispele v sprejemno pisarno občinske 
uprave Občine Destrnik. Odpiranje prijav bo potekalo 
dne 3. 3. 2014, ob 12. uri, na sedežu Občine Destrnik, 
ne glede na to, ali so prijavitelji oziroma pooblaščeni 
predstavniki prijaviteljev navzoči ali ne. Navzoči pred-
stavniki prijaviteljev pred začetkom javnega odpiranja 
izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na 
javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili 
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku 
odpiranja prijav. Prijave bo odpirala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o 
izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po 
odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska 
uprava z odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja 
je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbra-
nim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki 
jo podpiše župan.

Prepozne in nepravilno označene prijave se štejejo 
kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. 
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Kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebi-
stvena, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj 
prijave v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo 
ustrezno dopolnil, se bo prijava zavrgla.

12. Občina Destrnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega od prijaviteljev in ponovi razpis. Občina 
v tem primeru ni odškodninsko odgovorna.

13. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

14. Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletni strani občine.

Občina Destrnik

 Ob-1213/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, 
št. 17/10) in Sklepa o letnem programu športa v Občini 
Vipava za leto 2014, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vi-
pava, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2014 sofinancirala na-

slednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šolo-

obveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine 
s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport

3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo
6. Šport invalidov
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu
8. Raziskovalno dejavnost
9. Informacijski sistem na področju športa
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, držav-

nih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
11. Delovanje športnih zvez in društev
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter na-

bavo opreme.
II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega raz-

pisa je 57.000 € za programe od 1. do 12. točke.
Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti 

porabljena do 31. 12. 2014.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 

po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega progra-
ma športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10).

IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, 
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje de-
javnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik 
posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za 
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen 
izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vipava posebej predvideva.

V. Rok za prijavo programov je do srede 5. marca 
2014. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni progra-
mi 2014 – ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po 
pošti ali odda na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 

5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti 
priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno 
občinske uprave do 15. ure.

Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Obči-
ne Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne 
spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na 
spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti nave-
deni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo 
v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh 
občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na 
tel. 05/36-43-411 – pri Majdi Sever.

VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala 10. 3. 
2014. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 
roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav.

Občina Vipava

Št. 322-1/2014 Ob-1214/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12), določil Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) 
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske turistične 
zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško 

za leto 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izve-

denih programov Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja 
razvoja turizma v Občini Krško in so v razpisnem obdob-
ju izvajali naslednje aktivnosti:

1. Organizirane programske aktivnosti Občinske tu-
ristične zveze Krško za turistična društva in povezovanje 
turističnih društev v Občini Krško in regiji.

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podo-
bo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:

– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, 

nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih 

objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih ocenjeval-

nih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in 

gostoljubna.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, 

kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne 

signalizacije in ostale turistične infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih 

prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne 

dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih 
značilnosti in posebnosti za turistične namene.

6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka 
v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delo-
vanja TD.
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7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno 
skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.

8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov 
društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ra-
zvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba 
na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, semi-
narjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; 
informiranje in vodenje turistov itd.).

9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
(predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razsta-
vah in drugih prireditvah, v medijih itd.).

10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materi-
ala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, 
plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD, 
spletne strani, spominki itd.).

11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, po-
speševanje in promocijo turizma.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turi-

stična društva in turistična zveza na območju Občine 
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in 
programov na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost 
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju ce-
lotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet 
prijave na ta razpis,

– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to 
ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 
društva, ki imajo iste programe več kot 50% sofinanci-
rane iz drugih virov občinskega proračuna oziroma iz 
regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-
činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno-
sti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v 
zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik 
društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziro-
ma če je več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pra-
vicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz 
odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja 
sredstev v javnem razpisu.

4. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so 
izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo 
upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. 
Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredelje-
ne v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posamez-
nih kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se 
razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta 
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih 
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih 
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih 
sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:

1. Programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško  400 točk/letno
2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna

200 točk/letno
120 točk/letno
50 točk/objekt
50 točk/letno
200 točk/letno

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura

200 točk/letno
70 točk/aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih 
obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene 30 točk/na predstavitev
6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 100 točk/letno
7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih 20 točk/letno
8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma 
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje 
turistov itd.) 30 točk/na aktivnost
9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, 
razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.) 30 točk/na predstavitev
10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, 
razglednice, zemljevidi, VHS, CD, DVD, spletne strani, spominki itd.) 100 točk/za vsak material
11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma  20 točk/letno
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov de-
lovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev je 20.000 EUR na proračunski postav-
ki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 

leto 2013
4. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 

leto 2013 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posamez-
nih programskih aktivnostih

5. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2014

6. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2014 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posamez-
nih programskih aktivnostih

7. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posame-
zno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so 
se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski 
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fo-
tografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo z 
ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet 
javnega razpisa

8. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 11. 3. 2014, 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD, 
322-1/2014«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 
dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 
dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pred-
lagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustre-
zno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči-
tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s 
sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Isto-
časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS doseglji-
va na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, v 
rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, 
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 320-01-0002/2014 Ob-1218/14

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Žalec za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 66/07 in 100/13) (v nadaljevanju: pravilnik) Ob-
čina Žalec objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva ter podeželja  
v Občini Žalec v letu 2014

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 
Žalec.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pode-
želja za leto 2014 v Občini Žalec po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (ukrep 1).

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4).
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

(ukrep 7).
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah (ukrep 8).
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III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe 1. in 2. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, 

ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvo-
dov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, 
imajo sedež na območju Občine Žalec in so vpisani v 
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci 
kmetijskih gospodarstev) ter imajo v uporabi najmanj 2 
ha primerljivih kmetijskih površin;

(2) za ukrep iz 3. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja);

– organizacije, ki so registrirane za opravljanje sto-
ritev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja po-
deželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);

(3) za ukrep iz 4. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijske-

ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo sedež na 
območju Občine Žalec in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo v uporabi najmanj 2 ha primerlji-
vih kmetijskih površin (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih 
dejavnosti).

IV. nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja 

komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

V primeru nenamenske porabe sredstev, prido-
bljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec 
za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik 
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji 
dve leti.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukre-
pe, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev

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

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo – Ukrep 1

Višina razpisanih sredstev je 80.000 € (PP 11002).
Cilji ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov, iz-

boljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje ka-
kovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali 
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali, boljše izkoriščanje naravnih virov (pašni-
kov in travnikov).

Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka, mesa in jajc; naložbe v skladišča 
za krmo s pripadajočo opremo; naložbe v posodobi-
tev sušilnic za hmelj, vključno s pripadajočo opremo; 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z 
računalniško programsko opremo; nakup kmetijskih 
zemljišč, v vrednosti do 10% vrednosti celotne nalož-
be, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 
celotne investicije; postavitev ekstenzivnih travniških 
sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z 
jagodišči ter hmeljišči; nakup in postavitev rastlinjakov, 

plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; nakup in 
postavitev mrež proti toči.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-
stlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omeje-
nimi dejavniki.

B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-
pov:

– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorova-
no pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; 
naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev 
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih na-
sadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; naložbe 
v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če 
taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode 
za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgra-
dnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno 
zakonodajo na tem področju.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z 

zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah,

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

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z 
veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora 
in varstvu okolja,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodar-
stvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki 
niso podjetja v težavah.
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Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti na-

men kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo 
za:

– davke, razne takse in režijske stroške, stroške 
zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, za že 
izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumen-
tacije, investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih 
zemljišč, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 
zemljišč, nakup enoletnih rastlin, investicije v naložbe 
trgovine, investicije, ki se izvajajo izven območja obči-
ne, investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 
Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.

Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z ome-

jenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od 

vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost 
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti oprede-
ljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 
1698/2006),

– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, naj-
višji znesek pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na 
leto s tem, da se upoštevajo naslednji pogoji:

– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 € sofinancirano 
do 50% investicije;

– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 € sofinancira-
no do 45% investicije;

– pri vlogi v višini 10.001 do 15.000 € sofinanci-
rano do 40% investicije;

– pri vlogi v višini nad 15.001 € sofinancirano do 
35% investicije.

Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdob-
ju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z 
omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);

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

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novo-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje 
obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);

– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve 
sušilnic;

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

– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 
postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenziv-
nih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in 
ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi);

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

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo;

– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;

– stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, ali je 

investicija finančno upravičena, ali je kmetijsko gospo-
darstvo ustrezne velikosti, ali je kmetijsko gospodarstvo 
že prejelo javna sredstva za namen investicije.

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – Ukrep 4
Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 € (PP 

11001).
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem 

zavarovanj živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z naci-

onalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki 

ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za tekoče leto,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za leto 2014.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavaro-

valno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o so-

financiranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
ske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike 
Slovenije; kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodo pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo; kmetijskim gospodarstvom, ki 
imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zava-
rovanja, izven območja občine.

Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino 

sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega 
proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne 
premije za zavarovanje živali za primer bolezni,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, 
največji pa 2.500 € na upravičenca na leto.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi 

bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, ali je 

kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 

Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.800 

€ (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja; omogočiti nadomeščanje na kmetiji 
v primeru bolezni.
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Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih 

storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sej-
mov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partner-
ja med boleznijo in dopustom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca 

izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot 
so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izva-
jalec za to odloči;

– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju;

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične 
pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo 
v teh oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
tehnične podpore;

– upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program 
dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občin Žalec za programsko 
obdobje 2007-2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep 
prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega go-
spodarstva,

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanj oziroma storitev.

Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo 
le-teh ter način izvedbe plačil.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep pri-
speva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospo-
darstva, finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanj oziroma storitev.

Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi opera-

tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;

– za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru 
javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih sto-

ritev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 
1.300 €/ program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije 
do 2.000 €/program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomešča-
nje do 1.000 €/upravičenca letno.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih 
stroškov za izvedbo programov usposabljanja (preda-
vanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, 
strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar iz-
vajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški 
izvedbe strokovnih ekskurzij.

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med tra-
jne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, 
stroškov publikacij, najemnine razstavnih prostorov, 
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vred-
nosti 250 € na nagrado in zmagovalca.

4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki pred-
stavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije 
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani).

5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja 
med boleznijo in dopustom: stroški dela najete delovne 
sile, stroški strojnih storitev.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

– Ukrep 8
Višina razpisanih sredstev znaša 58.000 € (PP 

11011).
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki 

opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 

Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrob-
nih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pri-
pravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov); neposredna prodaja kmetijskih proizvodov 
na kmetijah; neposredna prodaja kmetijskih proizvodov 
izven kmetije; turizem na kmetiji (gostinska in nego-
stinska dejavnost – 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 potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, 
vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, odda-
janje površin za piknike); dejavnost (storitve in izdelki), 
povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, 
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, 
peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdel-
kov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, 
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); pridobivanje in 
prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; storitve 
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji 
in živalmi ter oddaja le teh v najem; izobraževanje na 
kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetij; zbiranje in kompostiranje organ-
skih snovi; aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. 
iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
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– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasi-
ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da 
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj 
davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah,

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v občin Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo 

investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo do-
voljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravi-
čenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

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

– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji;

– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne 
dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejav-
nost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v pri-
meru, če le-ta še ni registrirana;

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep 
prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega go-
spodarstva;

– finančno konstrukcijo investicije s planom iz-
vedbe oziroma dokončanja le-te.

Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za: davke, razne takse in 

režijske stroške, stroške zavarovanja, stroške za refi-
nanciranje obresti, investicije, ki se izvajajo izven ob-
močja občine, investicije, ki so financirane iz drugih 
javnih sredstev Republike Slovenije in EU, in nakup 
proizvodnih pravic.

Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 45% upravičenih 

stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kate-
rem koli obdobju treh proračunskih let,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 €, 
največji pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računal-

niško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, ali je 

investicija finančno upravičena, ali je kmetijsko gospo-
darstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Žalec v letu 2014« za posamezni ukrep,

– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, 
Savinjske čete 5, Urad za prostor in gospodarstvo (Tilka 
Potočnik), od dneva objave javnega razpisa do dneva, 
ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni 
obrazci so objavljeni na spletni strani: http://www.zalec.
si/razpis/, možno ga bo dobiti tudi po elektronski pošti.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Žalec, na predlog Odbora za kme-
tijstvo in gozdarstvo. Strokovna komisija lahko zmanjša 
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obrav-
navanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2014,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba z odločbo. Upravičencem bo izdana od-
ločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (računi, situacije, 
dokazila o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-

polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.

Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo 
neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa za-
vrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 
15 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj 
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, neustrezno 
dopolnjene pa zavrne.

VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od za-

četka razpisa do 28. februarja 2014, oziroma do porabe 
sredstev na posameznih postavkah, najkasneje pa do 
16. junija 2014.

Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica 
Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Šteje se, da je prijava prispe-
la pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure od-
dana v vložišču Občine Žalec. Posamezna prijava na javni 
razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Žalec).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Javni razpis – Ne odpiraj ter z navedbo ukrepa«. Na 
kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja.

Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.

IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo strokovna ko-
misija opravila po zaključku razpisa in ni javno.

X. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z 
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Žalec, 
Urad za prostor in gospodarstvo tel. 713/64-36 – kon-
taktna oseba Tilka Potočnik.

Občina Žalec

http://www.zalec.si
http://www.zalec.si
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Št. 603-3/2014 Ob-1230/14

Na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopkih za sofinanciranje programov in projektov s 
področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (v 
nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 118/08) in 
Sklepa župana Mestne občine Celje št. 603-3/2014 z 
dne 16. 1. 2014, Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja mladinske 

dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2014
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg 

celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne 
občine Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2014.

3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vse-

bin mladinskih projektov mladih na območju MOC, ki:
– spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– spodbujajo družbeno angažirano in socialno od-

govorno delovanje,
– spodbujajo nenasilje,
– spodbujajo solidarnost do drugih,
– preprečujejo diskriminacijo,
– spodbujajo sprejemanje drugačnosti,
– spodbujajo multikulturalno učenje,
– vključujejo prostovoljno delo,
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge 

obšolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike 

informiranja ter svetovanja mladim,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– spodbujajo samostojno odločanje,
– spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujajo zdrav način življenja,
– spodbujajo mobilnost mladih,
– spodbujajo aktivno politično participacijo,
– spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnost-

mi.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za 

prijavo na javni razpis
Na JR se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo 

svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske 
okvirje določene s tem Pravilnikom,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za 
katero se prijavljajo,

– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na tem območju sedež ali enoto,

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička,

– da prijavijo program ali projekt, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne doku-

mentacije,
– da je vsaj 95% udeležencev progama ali projekta 

s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi in projekti po presoji strokovne 

komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinske-

ga dela aktivno delujejo vsaj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega programa ali projekta,

– da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za 
mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev 
iz drugih virov,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov in projektov za preteklo leto v kolikor 
so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno 
izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC,

– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pra-
vilnikom in določili javnega razpisa.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 
2014 določijo še naslednji dodatni pogoji:

– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne 
razpise MOC v letu 2013, morajo imeti v celoti izpol-
njene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja za 
predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2013);

– prijavijo se lahko predlagatelji s projekti, ki se 
bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: CSD, ZZV, katerih usta-

novitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada 
Republike Slovenija ali MOC;

– predlagatelji s projekti, ki se izvajajo v okviru 
rednega izobraževanja v ustanovah, ki delujejo na pod-
ročju osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega 
izobraževanja;

– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokov-
nih srečanj;

– predlagatelji s projektom, ki ima pretežno zabav-
no-družabni – turistični značaj;

– predlagatelji s projektom, kot so gostovanja v 
Sloveniji ali v tujini;

– predlagatelji s promocijo projekta ali društva (ko-
ledarji, razglednice).

Predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo 
enega projekta.

Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj na-
vedenih pogojev bodo njihove vloge izločene iz nadalj-
njih postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Sofinanciranja oziroma ne sofinanciranje mla-
dinskih projektov

Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov ima-
jo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s 
sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na ob-
močju MOC (dokazilo je najemna pogodba), ki so no-
silci projektov namenjenih mladim, ki opravljajo javno 
koristno in neprofitno dejavnost namenjeno mladim in 
ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na 
predmeten razpis.

Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2014.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, ne morejo kandidirati na 
predmetnem javnem razpisu.

6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega 
razpisa na področju mladinske dejavnosti v MOC v letu 
2014 je imenovana razpisna komisija s sklepom župa-
na. Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z 
določili Pravilnika in Sklepa župana.

7. Merila za izbor projektov: projekti predlagateljev 
bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opre-
deljena v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega jav-
nega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, 
ne morejo biti predmet pritožbe.
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8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih 
sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je predvidena v prora-
čunu MOC za leto 2014 in namenjena za sofinancira-
nje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 
31.152,00 EUR.

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2014.

Višina sredstev namenjena sofinanciranju posa-
meznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, 
bo odvisna od ocene projekta glede na postavljena me-
rila in kriterije za vrednotenje.

9. Rok izvedbe projektov: projekti, sofinancirani na 
podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno 
realizirani do 31. 12. 2014.

10. Vsebina prijavnega predloga
Prijavni predlog na javni razpis mora biti izdelan 

izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in s 
pogoji, določenimi v javnem razpisu in vsebovati vse 
podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predla-
gatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani k 
dopolnitvi predlogov.

V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že odda-
nega predloga, lahko ponudnik to stori na način, opre-
deljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci 
s področja mladinske dejavnosti dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: 
razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na 
spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/jav-
na-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbira-
nje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji 
za delovna mesta« od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na javni raz-
pis. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo 
zainteresirani osebno pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, 
na tel. 03/42-65-890 ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo 
Oddelka za družbene dejavnosti MOC).

12. Rok, do katerega morajo biti predloženi pre-
dlogi: predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 
pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
ponedeljka, 24. 2. 2014 (datum poštnega žiga s tem 
datumom). Ti predlogi bodo šteli kot pravočasni. Po 
tem roku prispeli predlogi bodo izločeni kot prepozni in 
neodprti vrnjeni ponudniku. Predlog mora v celoti izpol-
njevati zahteve po tem razpisu in razpisni dokumentaciji 
ter Pravilniku.

13. Priprava in način pošiljanja predloga na MOC: 
predlagatelji morajo pripraviti predlog v skladu z Navodili 
za pripravo predloga (v nadaljevanju: Navodilo) v razpi-
sni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumen-
te iz 4. točke Navodil. Predlog mora biti oddan v zaprti 
ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Ce-
lje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 
9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem kotu: »Ne 
odpiraj – projekt mladinske dejavnosti v letu 2014«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni 
naziv in naslov predlagatelja.

14. Odpiranja predlogov
Odpiranje prispelih predlogov ne bo javno. Raz-

pisna komisija opravi odpiranje predlogov v roku, ki je 
predviden v JR in ni daljši od osem dni. Predlogi se od-
pirajo po vrstnem redu prispetja. Odpirajo se le tisti pre-
dlogi, ki so prispeli pravočasno – v razpisanem roku, v 
pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju 
predlogov komisija ugotavlja popolnost predlogov glede 

na priloženo dokumentacijo. Iz nadaljnjega postopka 
se izločijo predlogi, ki niso pripravljeni na predpisanih 
obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.

O odpiranju predlogov se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov in čas odpiranja predlogov,
– seznam razpisne komisije,
– predmet JR,
– seznam obravnavanih predlogov po vrstnem redu 

prispetja,
– ugotovitve o popolnosti predlogov,
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete 

sklepe.
Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim 

podpisom.
15. Dopolnjevanje predlogov: vloga, ki je bila v 

predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora do-
polniti v roku 8 dni od prejema pisnega oziroma telefon-
skega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna 
komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s 
sklepom zavrže.

16. Pregled in ocena popolnih predlogov: razpisna 
komisija opravi pregled popolnih predlogov ter jih oceni 
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej pod-
lagi pripravi predlog sofinanciranja.

17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi 
predloga razpisne komisije bodo izdani sklepi o izboru 
in višini sofinancerskih sredstev, izbranim izvajalcem 
mladinskih projektov pa bodo hkrati s sklepom o sofi-
nanciranju v podpis posredovane tudi pogodbe o sofi-
nanciranju.

18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: po-
stopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej 
objavi, so opredeljeni v Pravilniku in razpisni dokumen-
taciji.

Mestna občina Celje

Št. 020-12/2014 Ob-1231/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Statuta Mestne občine Ce-
lje (Uradni list RS, št. 106/13) in sklepa župana, št. 122-
5/14 z dne 14. 1. 2014, Mestna občina Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov  

s področja socialne in zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Celje v letu 2014

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v 
Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2014:

Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost 

osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdrav-
ju in drugi programi s področja varovanja duševnega 
zdravja,

– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invali-
dov in drugi programi pomoči invalidom,

– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za sa-
mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja 

zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ci-
ljem promocije zdravja,

– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.
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Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki 

so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v 
letu.

Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur 
tedensko.

Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na ob-

močju MOC.
Prednostno bodo sofinancirani projekti, katerih vse-

bina bo usmerjena v ugotavljanje dejanskih potreb po 
pomoči starejšim nad 65 let. Posamezne predloge lahko 
oddajo samo društva upokojencev in ne njihove zveze, 
združenja, pokrajine.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-

vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so regi-
strirane za izvajanje projektov na področju socialne in 
zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je 
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi 
prostora),

– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,

– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani 

drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Me-

stne občine Celje najmanj 3 leta (vštevši od dneva za-
ključka razpisa nazaj),

– da prijavijo projekt. Projekt je nabor aktivnosti, 
ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z oprede-
ljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe,

– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma neko-
mercialne narave,

– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni ob-
čini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija 
projekta nanašata izključno na enoto.

Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2014 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. 
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2014. Predlagatelji, ki so prejemniki 
sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb 
o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in tisti 
predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo 
kandidirati na predmetnem javnem razpisu.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja 
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, 
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov pre-
dlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne 
morejo biti predmet pritožbe.

IV. Vrednost sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu 

MOC v letu 2014 zagotovljena za sofinanciranje pro-
jektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je 
102.720,00 EUR, in sicer za projekte:

Sklop A 72.522,00 EUR.
Sklop B 13.268,00 EUR.
Sklop C 9.930,00 EUR.
Sklop D 7.000,00 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2014.

Okvirna višina sredstev, namenjena sofinanciranju 
posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim po-
gojem, bo odvisna od ocene projekta glede na posta-
vljene kriterije.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2014, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v 
primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila 
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu 
prijave za leto 2014, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav.

Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagate-
ljem za pripravo predlogov.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko in sicer najkasneje do 
vključno 20. februarja 2014 (datum poštnega žiga).

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – Projekti 
socialne in zdravstvene dejavnosti v 2014 (navedite 
sklop – A, B, C ali D)«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov predlagatelja.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu,

– da je poslana v roku in na način, ki je določen v 
tej točki besedila.

VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s 

sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav 
ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za 
oddajo prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje nasle-
dnji dan.

Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravočas-
nost, upravičenosti in popolnost predloga glede na to, 
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če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
nepopolno izpolnjenih predlogov s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, za-
vrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja 
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper 
ta sklep pa odloči župan MOC.

Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v 
sklepu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa 
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega števila točk.

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje, zaključila svoje delo.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.
si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, 
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni nate-
čaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci 
prejmejo po elektronski pošti– zahtevek je potrebno po-
sredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo za-
interesirani pri Branki Lazarevič, na tel. 42-65-888 oziro-
ma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 4/2014 Ob-1233/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju 
kulture v Mestni občini Maribor (štev. 03201-9/2008 z 
dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013 
in 12. 7. 2013) ter sklepom št. 41001-9/2014-1 o izvedbi 
javnega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbor kulturnih programov,  

ki jih bo v letih 2014–2015 sofinancirala  
Mestna občina Maribor  

(v nadaljevanju: programski razpis  
JRPJI-KUL-2014-15)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in za dalj-

še obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v 
nadaljevanju: programov), ki jih bo v letih 2014 in 2015 
Mestna občina Maribor sofinancirala na področjih:

– časopisno založniške dejavnosti in neprofitne knji-
žne dejavnosti,

– umetniških programov in kulturno družbenih praks 
(vrhunski umetniški programi, neformalni kulturni pro-
grami, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mla-
dine),

– nekomercialne medijske dejavnosti in kinemato-
grafske dejavnosti,

– nepridobitne likovne razstaviščne dejavnosti.
1.2. Pomen in uporaba pojma »program«:
Izraz »program« se v tem razpisu uporablja za 

označevanje celovitih, zaokroženih in stabilno zasno-
vanih kulturnih dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in 
načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše obdob-
je. »Program« ni posamičen kulturni dogodek oziroma 
projekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij 
oziroma projektov.

1.3. Namen javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen ohranjanju in razvoju za 

mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključe-
ni v programe javne službe oziroma v dejavnosti javnih 
zavodov na področju kulture.

1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih 

programov in s tem trajnejšega zadovoljevanja kultur-
nih potreb;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti razno-
vrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške, založni-
ško knjižne in medijske produkcije na območju Mestne 
občine Maribor;

– spodbujanje programov, ki se sistematično po-
svečajo kulturni vzgoji in vključujejo mlade ustvarjalce;

– spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne 
izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem 
obsegu;

– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim nefor-
malnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven 
institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim;

– podpiranje programov, ki se vključujejo v medna-
rodni prostor in s tem prispevajo k promociji Maribora 
v tujini in splošnem kulturnem razvoju Mestne občine 
Maribor;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu 
na območju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovr-
stnih, kakovostnih in zahtevnejših likovnih, fotografskih, 
oblikovalskih in ostalih predstavitev vizualne produkcije 
na območju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovr-
stne, kakovostne in zahtevnejše medijske produkcije na 
območju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti razno-
vrstne, kakovostne in zahtevnejše nekomercialne ki-
nematografske produkcije na območju Mestne občine 
Maribor.

Navedene ciljne opredelitve ter dosežen standard 
kulturnih dejavnosti v mestu predstavljajo vsebinska 
merila za izbor programov v javnem interesu, ki jih bo 
Mestna občina Maribor sofinancirala. Upravičeni nosilci 
programov v javnem interesu z zgornjimi cilji so lahko le 
organizacije s statusom pravne osebe, ki niso javni za-
vodi ali organizacije javnega prava, predlagan program 
pa mora upoštevati cilje in prioritete mestne kulturne 
politike, mora biti strokovno in vsebinsko relevanten, v 
predstavljenih načrtovanih vsebinah mora biti merljiv, 
uresničljiv ter časovno opredeljen. Sofinancirani bodo 
programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma 
ovrednoteni višje.

http://moc.celje.si/javna-narocila
http://moc.celje.si/javna-narocila
mailto:branka.lazarevic@celje.si
mailto:branka.lazarevic@celje.si
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1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanci-
ranju stroškov dela ter splošnih in programskih material-
nih stroškov izbranih kulturnih organizacij.

1.6. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge 
za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10).

2. Razpisna področja
Mestna občina Maribor bo zagotovila sredstva za 

sofinanciranje programov na naslednjih razpisnih po-
dročjih:

1. časopisno založniška dejavnosti:
– sofinanciranje je namenjeno programom, ki s 

svojo izdajateljsko dejavnostjo skrbijo za objave kritične 
misli ter analize sodobnih ter preteklih (zgodovinskih) 
kulturnih dogajanj v Mariboru in v širšem regionalnem 
prostoru ter s tem dajejo prostor kulturni in kulturno zgo-
dovinski refleksiji, s čimer omogočajo artikulacijo kritične 
inteligence in njen vpliv na podobo Maribora;

2. neprofitna knjižna založniška dejavnost:
– sofinanciranje je namenjeno programom kvali-

tetnega izvirnega leposlovnega in humanističnega za-
ložništva del pretežno mariborskih avtorjev oziroma s 
tematiko o Mariboru in regiji. Ob izdajateljski dejavnosti 
so pomembna sestavina programov tudi dejavnosti, ki 
promovirajo knjigo in kulturo branja;

3. vrhunski umetniški programi:
– sofinanciranje je namenjeno programom v la-

stni produkciji organizacij, ki so s svojimi mednarodno 
odmevnimi vrhunskimi dosežki (tekmovalnimi rezultati, 
strokovne ocene nastopov ipd.) posebej pomembne za 
mesto Maribor, ga mednarodno predstavljajo ter vzpo-
stavljajo sodelovanja s priznanimi kulturnimi dejavniki 
v državi in v svetu, obenem pa permanentno skrbijo za 
umetniški razvoj novih generacij ustvarjalcev in pou-
stvarjalcev;

4. neformalne kulturne prakse:
– sofinanciranje je namenjeno programom s priča-

kovanimi pozitivnimi družbenimi učinki, pri čemer se z iz-
razom »neformalne kulturne prakse« označuje različne 
interdisciplinarne kulturne programe in transkulturne de-
javnosti, ki delujejo izven institucij, za njihovo dejavnost 
pa so značilni multikulturalnost, neodvisnost organiza-
cijskih in produkcijskih struktur, umetniško ustvarjanje, ki 
afirmira različne procese socialne emancipacije in druž-
bene angažiranosti, s svojim neformalnim prostorskim 
delovanjem pa spodbuja skupnostne in participatorne 
kulturne aktivnosti ter daje poudarek samopremisleku 
lastne kulturno-družbene vloge in raziskovanju subkul-
turnih dejavnosti;

5. nove kulturne prakse:
– sofinanciranje je namenjeno programom, ki te-

meljijo na raziskovanju, produkciji in postprodukciji na 
področju umetnosti novih medijev, oziroma je pri njiho-
vem delovanju ključna uporaba novih tehnologij. Od iz-
vajalcev se pričakuje, da v svojih programih zagotavljajo 
visoko raven umetniške ustvarjalnosti in strokovnega 
obvladovanja novih medijev ter da načrtno širijo dosto-
pnost in vedenje o novih oblikah umetniškega izražanja 
in področjih kulturnega delovanja tudi v širšo kulturno 
javnost;

6. kulturna ustvarjalnost mladih:
– sofinanciranje je namenjeno programom, ki 

omogočajo in vzgojno razvijajo kulturno ustvarjalnost 
dijakov mariborskih srednjih šol. Od programov se pri-
čakuje povezovanje učnih vsebin s prostočasnimi kul-
turnimi aktivnostmi ter lastna produkcija na zadovoljivi 
umetniško ustvarjalni ravni;

7. nekomercialna medijska dejavnost:
– sofinanciranje je namenjeno radijskim ali televi-

zijskim programom, ki izpolnjujejo zahteve 80. oziroma 
81. člena Zakona o medijih, pri čemer se sofinancira 
programe, namenjene kulturni produkciji in obveščanju 
o umetniških in širše kulturnih, izobraževalnih, znan-
stvenih, športnih ipd. dogajanjih, katerih specifična ciljna 
publika so mladi (dijaki in študenti), mladi pa so v veliki 
meri vključeni tudi v ustvarjanje programskih vsebin; od 
prijavljenih programov se pričakuje, da bodo zagotavljali 
redno obveščanje o umetniških programih in ustvarjalnih 
kulturnih praksah v Mariboru;

8. nekomercialne kinematografske dejavnosti:
– sofinanciranje je namenjeno programom, s ka-

terimi izvajalec vzpostavlja v mestu ponudbo različnih 
filmskih zvrsti, ki niso vključene v redno komercialno 
filmsko distribucijo in ki s specifično nekomercialno 
kinematografsko dejavnostjo prispeva k vzgoji filmske 
publike, širjenju kulturnih vrednot ter razvijanju kultur-
nih potreb;

9. nepridobitna likovna razstaviščna dejavnost:
– sofinanciranje je namenjeno programom, ki kon-

tinuirano in celoletno izvajajo razstaviščno dejavnost ter 
omogočajo predstavitev kvalitetnih vizualnih del avtorjev 
iz domačega okolja, države in tujine ter imajo zato za-
gotovljen stalen razstaviščni prostor. Ob predstavitvah 
in popularizacije stroke so pomemben del programa 
tudi dejavnosti, ki prispevajo k vzgoji in širjenju vrednot 
na področju tradicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, 
vključno s fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in 
oblikovanjem. Sofinanciranje ni namenjeno prodajnim 
galerijam, kjer je prodaja vizualnih umetniških del osnov-
na oziroma primarna dejavnost.

3. Predvidena višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev na proračunskih postavkah 

za sofinanciranje izbranih programov v tem javnem raz-
pisu izbranih projektov znaša.

– 127101 Programi v javnem interesu (za razpisni 
področji 1 in 2): 107.088 EUR,

– 127102 Programi v javnem interesu (za razpisna 
področja 3, 4, 5 in 6): 187.830 EUR,

– 127103 Programi v javnem interesu (za razpisni 
področji 7 in 8): 37.800 EUR,

– 360106 Programi v javnem interesu – dejavnost li-
kovnih razstavišč (za razpisno področje 9): 19.800 EUR.

Dokončna višina sredstev bo na navedenih prora-
čunskih postavkah zagotovljena po sprejetju proračuna 
Mestne občine Maribor za leto 2014 in določena s po-
sebnim sklepom župana MOM.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za progra-
me v letu 2015 bo predvidoma znašala toliko, kot bo 
znašala vrednost razpoložljivih sredstev za programe v 
letu 2014 in bo odvisna od obsega proračunskih sred-
stev za ta namen v proračunu MOM za leto 2015.

4. Obdobje financiranja
Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju 

izbranih programov za njihovo izvajanje v letu 2014 in 
v okviru porabe proračunskih sredstev za leto 2014 do 
31. 12. 2014.

Izbrani izvajalci programov bodo za leto 2015 po-
zvani k predložitvi podrobnejšega programa dela z 
neposrednim pozivom. Vsebina in obseg programa 
za leto 2015 bosta opredeljena v dodatku k osnovni 
pogodbi.

MO Maribor bo z izbranim predlagateljem programa 
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju, 
za katerega je sofinanciranje odobreno.

Prejemnik sredstev je dolžan o izvedbi sofinancira-
nih programov poročati skladno s pogodbenimi določili.
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5. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za so-

financiranje kulturnih programov v javnem interesu iz 
sredstev tega razpisa, so kulturne organizacije s statu-
som pravne osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in 
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna 
ustanova, oziroma so gospodarske organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti na razpi-
snih področjih.

Odgovorna oseba izvajalca programa v zadevah 
tega razpisa je odgovorna oseba upravičene osebe.

6. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški dela ter 

materialni stroški (programski stroški in neprogramski 
splošni stroški) izvajalca. Splošni neprogramski mate-
rialni stroški in stroški dela izvajalca, ki izvaja več pro-
gramov oziroma dejavnosti, so upravičeni stroški samo 
v deležu, ki se nanaša na prijavljen program. V primeru 
prijave programa, ki sicer traja več let, so upravičeni 
stroški programa za financiranje iz tega razpisa le stro-
ški, ki nastanejo v letih 2014 in 2015 in so posledica 
izvajanja programa v letih 2014 in 2015. Neupravičeni 
stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi 
izvajalec.

Upravičeni stroški programa so stroški,
– ki so povezani s prijavljenim programom in so nuj-

no potrebni za uspešno pripravo in izvedbo programa,
– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku dokumen-

tirani; nepredvideni nujni stroški programa lahko dose-
gajo največ 5 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov 
programa,

– ki so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede stroškovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti, ovrednoteni pa v okviru občih meril ter ve-
ljavne prakse na področju kulture v Republiki Sloveniji.

– ki so/bodo dejansko nastali,
– ki so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi 

izvirnih dokazil.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihod-

ki izvajalca za prijavljen program večji od predvidenih 
izdatkov za upravičene stroške programa, se ustrezno 
zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. Pove-
čanje upravičenih stroškov programa ne povečuje sred-
stev Mestne občine Maribor.

Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno 
finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenje-
ne možnosti drugih virov financiranja programa se lahko 
Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje le dela 
upravičenih stroškov programa. Pri tem velja omejitev, 
da skupna sredstva financiranja prijavljenega programa 
iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih 
stroškov programa, delež sredstev iz proračuna MO 
Maribor vključno s sredstvi institucij, ki jih financira MO 
Maribor, pa ne sme presegati 70 odstotkov prihodkov 
prijavitelja za prijavljeni program.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Izvajalec najmanj v zadnjih dveh letih na ob-

močju MOM kvalitetno izvaja dejavnosti na razpisanem 
področju, na katerega sodi prijavljeni program, kar do-
kazuje sofinanciranje izvajalca s strani MOM ali njenih 
institucij.

2. Izvajalec ima zagotovljene prostore in opre-
mo, primerno za izvajanje prijavljenega programa.

3. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do 
Mestne občine Maribor. Pogodbene obveze v primeru 
predhodnih pogodb z Mestno občino Maribor za sofinan-
ciranje kulturnih programov ali projektov pa je izpolnil.

4. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana 
ali v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi samo en 

program, v katerem navede izbrano razpisno področ-
je. Upoštevana bo le ena (prvo prispela) vloga izva-
jalca.

2. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati pro-
grama ali dela programa, ki je sofinanciran iz drugih 
razpisov MO Maribor.

3. Izvajalec programa dovoljuje objavo podat-
kov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem 
programu z namenom vodenja razpisa in objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni pro-
grami:

1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa 
ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 
tega razpisa.

2. Program ni pridobitno naravnan.
3. Program je celovit, strokovno utemeljen ter 

jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
4. Program ima razviden časovni plan in načr-

tovane učinke.
5. Program se organizacijsko in prostorsko iz-

vaja na območju Mestne občine Maribor.
6. Program bo realiziran v letih 2014 do 2015.
7. Program je izvedljiv – izvajalec ima potrebne 

prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre 
za izvedbo programa.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno 
navesti vsebine programa, ki jih izvaja izključno v lastni 
produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi 
izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, pro-
storsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi 
avtonomni izvajalci.

9. Program ima razdelan in uravnotežen finanč-
ni načrt, v katerem so odhodki usklajeni s prihodki.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

Vloge izvajalcev, ki niso upravičene osebe, ali ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz točke 7.1. v podtočkah 1, 2, 
3 in 4, iz točke 7.2 v podtočkah 1, 2 in 3 ter iz točke 7.3 
v podtočkah 5 in 6 in 9, bodo izločene in zavržene kot 
neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev oceni stro-
kovna komisija.

8. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:

1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo pro-
grama (do 15 točk).

2. Reference organizacije izvajalca v doseda-
njem izvajanju programov na prijavljenem področju v 
Mestni občini Maribor (do 10 točk).

3. Umetniške oziroma strokovne reference oseb, 
ki bodo izvajale vsebine programa (do 10 točk).

4. Nacionalne – mednarodne reference izvajalca 
na razpisanih področjih (do 10 točk; velja le za področje 
vrhunski umetniški programi).

5. Izvajalec ima status organizacije posebnega 
pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o 
pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).
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6. Raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih 
vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno 
opredeljeni cilji programa (do 30 točk).

7. Program ima razviden časovni plan, njegovo 
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi 
(do 15 točk).

8. Kakovost predstavitve programa v vlogi (do 
10 točk).

9. Komercialna naravnanost programa (od 0 do 
-15 točk).

10. Program dopolnjuje in zaokrožuje program-
sko ponudbo na območju Mestne občine Maribor (do 
10 točk).

11. Izvajalec v programu razvija prostovoljstvo 
(do 5 točk; velja le za področji neformalni kulturni pro-
grami ter mladinska kulturna ustvarjalnost).

12. Program je realno finančno ovrednoten in 
uravnotežen (do 15 točk).

13. Delež lastnih sredstev izvajalca oziroma dru-
gih sredstev v načrtovanih sredstvih za izvedbo progra-
ma, ki ne izvirajo iz proračuna Mestne občine Maribor 
(do 10 točk).

9. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne 

občine Maribor (sklep štev. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 
2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013 in 12. 7. 
2013) in jo sestavljajo predsedniki strokovnih komisij za 
posamezna področja kulture, bo pravočasne in popolne 
vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom dolo-
čene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev 
iz predhodne točke razpisa.

Posamezni programi se ocenjujejo v primerjavi in 
znotraj razpisnega področja, na katerega je program 
prijavljen.

V izbor za sofinanciranje se uvrstijo programi z 
večjim številom doseženih točk med prijavljenimi pro-
grami za posamezno razpisno področje, pri čemer pa 
morajo pri naslednjih kriterijih doseči vsaj minimalno 
število točk: pri kriteriju 6 najmanj 20 točk, pri kriteriju 7 
najmanj 10 točk in pri kriteriju 9 ne manj kot -5 točk. V 
primeru enakega števila točk ima prednost program z 
večjim številom točk pri kriterijih z določenim minimalnim 
številom točk.

Število odobrenih programov na posameznem raz-
pisnem področju je odvisno od celovitosti izpolnjevanja 
razpisnih ciljev, pri čemer lahko za področji 1 in 2 za so-
financiranje v izbere največ šest programov, za področja 
3, 4, 5 in 6 največ dvanajst programov, za področji 7 in 8 
največ štiri in za področje 9 največ tri programe.

Pri predlogu višine odobrenih sredstev sofinancira-
nja za posamezen program upošteva strokovna komisi-
ja obseg razpoložljivih sredstev, kakovost programa in 
preglednost njegove finančne strukture, obseg in zah-
tevnost programa, možnost drugih virov financiranja ter 
število prejetih točk. Med izbranimi programi izvajalcev 
višina odobrenih sredstev ni primerljiva z višino prejetih 
točk.

V postopku izbora bo določena tudi rezervna lista 
programov, ki bodo sofinancirani v primeru neporablje-
nih sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe programov 
ipd.

Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamič-
no odločbo, s katero odloči o odobritvi in obsegu sofi-
nanciranja, ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
programa.

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se 
sofinancira program na podlagi rezervne liste, ali odobri 

povečan obseg sofinanciranja že odobrenega progra-
ma. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja 
odločba o odobritvi sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga 
za sklepanje pogodb o sofinanciranju programov.

10. Razpisni rok: razpis se prične 31. 1. 2014 in se 
zaključi 3. 3. 2014.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec 

št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa 

(obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4)
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-

roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev 
(obrazec št. 2),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan 

vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega od-

stavka so:
– dokazilo o pravnem statusu, sedežu, registriranih 

dejavnostih in obdobju delovanja (izpisek AJPES iz Po-
slovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejše od 
6 mesecev in iz katerega so razvidni: sedež organiza-
cije, datum vpisa v register, glavna in druge registrirane 
dejavnosti),

– dokazilo o pridobitvi statusa organizacije v javnem 
interesu na področju kulture (v primeru, da ima izvajalec 
tak status),

– dokazilo o zagotavljanju prostorskih pogojev, ki 
jih ima izvajalec za izvedbo programa (kot dokazilo se 
upoštevajo dokazilo o lastništvu, najemne pogodbe, 
pogodbe o uporabi produkcijskih prostorov; ne prila-
gajo izvajalci, ki so upravljalci, ali pogodbeno izvajajo 
programe v prostorih, ki so javna kulturna infrastruktura 
MOM);

– dokazila o izpolnjevanju razpisnega pogoja o 
najmanj dvoletnem izvajanju primerljivega programa na 
področju MOM (kot dokazilo se upoštevajo kopije po-
godb o s strani MOM ali njenih institucij sofinanciranih 
kulturnih programih/projektih v zadnjih dveh letih (2012 
in 2013). Za pogodbe z MOM zadostuje tudi posebna 
izjava z navedbo številke pogodbe in njenega predmeta.

12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavite-
lji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v 
predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v 
predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporoče-
no pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vlo-
ge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih 
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oziroma pisarnah mestne občine Maribor, ne bodo oce-
njene in bodo vrnjene predlagateljem.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na spre-
dnji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga 
ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 
je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta stri-
nja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo 
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot pripo-
ročeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JRPJI-
-KUL-2014-2015«.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko 
spletne aplikacije do vključno 3. 3. 2014 in ni bila odda-
na priporočeno s povratnico na pošto do vključno 3. 3. 
2014, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana 
v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 3. 3. 
2014 do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija po določbah točke 11, oziroma 
ni poslana ali oddana na način, kot je zahtevan v točki 
12 (velja tudi za dopolnitve vlog).

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 

vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Komi-
sija za odpiranje vlog bo pričela s postopkom odpiranja 
prispelih vlog dne 6. 3. 2014 ob 10. uri v prostorih Urada 
za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso bile vložene 

v sprejemni pisarni,
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega izvajalca 

(presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog ugotovlje-

no, da so njihove vloge formalno nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvam vloge v določenem roku. Vloge, ki 
v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopol-
njene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila 
iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vložena, ni 
popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, 
župan zavrže s sklepom.

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor 
bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpi-
ranja vlog obvestil izvajalce o predlogu strokovne ko-
misije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega 
programa. Izvajalcu bo določen rok, do katerega bo imel 
možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. V pri-
meru, da v času izdaje obvestil proračun Mestne občine 
Maribor za leto 2014 še ne bo sprejet, bodo v obvestilih 
predlagane vrednosti sofinanciranja le okvirne.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil 
o sofinanciranju posameznega programa. Odločbe bodo 
izdane po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor 
za leto 2014, v odločbah bo upoštevan dejanski obseg 
proračunskih postavk za namene tega razpisa, zato 
se zneski sofinanciranja programov v odločbah lahko 

razlikujejo od okvirnih zneskov po predlogu komisije. 
Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor z izvajalci 
izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programa.

V primerih, ko bo predlagano bistveno nižje sofi-
nanciranje programa glede na predviden delež sredstev 
Mestne občine Maribor v finančni konstrukciji programa, 
prikazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izvajalcem 
pred podpisom pogodbe usklajena finančna konstrukcija 
in načrtovana izvedba programa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru progra-
ma ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor 
spremeni odločitev ter z izvajalcem programa ne skle-
ne pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v 
primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. 
če program ni izveden) Mestna občina Maribor razveže 
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo 
in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor, Bojan Labović: (tel. 02/22-01-291, e-pošta: 
bojan.labovic@maribor.si.

Mestna občina Maribor

Št. 33110-1/2014-1 Ob-1240/14

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Prebold za programsko obdobje 2012–2013 (Uradni list 
RS, št. 28/12) in Odloka o proračunu Občine Prebold 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/ 13) Občina Prebold, 
objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold 
v letu 2014

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Občina Prebold, Hmeljarska cesta3, 3312 Pre-
bold.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja za leto 2014 v Občini Prebold po shemi držav-
nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (ukrep 1)

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

(ukrep 7)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah (ukrep 8)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep 1 Naložbe 

v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in 
ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij so:

– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, 
ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proi-
zvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opre-
deljena v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES, imajo stalno 
bivališče oziroma sedež v občini in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetij-
skih gospodarstev).
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(2) Upravičenci do pomoči za ukrep 7 Zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijstvu so:

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje sto-
ritev in aktivnosti iz 18. in 19. člena (v nadaljevanju: 
registrirani izvajalci);

– registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja).

(3) Upravičenci do pomoči za ukrep 8 Naložbe za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah so:

– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijske-
ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: 
nosilci dopolnilnih dejavnosti);

IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja 

komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pri-

dobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Prebold za programsko obdobje 2012–2013, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku 
za naslednji dve leti.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukre-
pe, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev

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

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo – ukrep 1

Okvirna višina razpisanih sredstev je 25.000,00 €.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov;
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje;
– izboljšanje kakovosti;
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali 

izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali;

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in 
travnikov) in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne 
poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih go-
spodarstvih.

Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka, mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opre-
mo;

– naložbe v posodobitev sušilnic za hmelj, vključno 
s pripadajočo opremo;

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

– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% 
vrednosti celotne naložbe, če je nakup kmetijskega ze-
mljišča sestavni del celotne investicije;

– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter 
postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih 
nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči;
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-

pov:

– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;

– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ure-
ditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih;

– naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne 
sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju, prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, 
vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno 
z vso veljavno zakonodajo na tem področju.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-
stlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omeje-
nimi dejavniki.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z 

zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah,

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

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu

– (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija;
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– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

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

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodar-
stvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki 
niso podjetja v težavah.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti na-

men kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo 
za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem kmetijskih 

zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

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

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z ome-

jenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500,00 

EUR, najvišji znesek pa 5.000,00 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);

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

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški no-
vogradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinan-
ciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gno-
jišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive 
ni mogoče);

– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve 
sušilnic;

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

– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 
postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenziv-
nih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in 
ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi);

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

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo;

– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 

(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.500,00 €.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem 

zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z naci-

onalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki 

ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za tekoče leto,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha 
primerljivih površin,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v občini Prebold za program-
sko obdobje 2012-2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za leto 2014.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavaro-

valno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o so-

financiranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
ske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike 
Slovenije;

– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, ki ga vodo pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pre-
težni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven ob-
močja občine.

Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med viši-

no sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega 
proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne 
premije za zavarovanje živali za primer bolezni,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, 
največji pa 500 € na upravičenca na leto.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi 

bolezni.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 

ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja;
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetoval-

nih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav 
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in 
spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partner-
ja med boleznijo in dopustom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so ko-
tizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za 
to odloči;

– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju;

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične 
pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v 
teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do teh-
nične podpore;

– upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program 
dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v občini Prebold za program-
sko obdobje 2012-2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanj oziroma storitev,

– pri zahtevku mora biti predložen spisek udele-
žencev svetovanja.

Občina Prebold z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo 
le-teh ter način izvedbe plačil.

Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi opera-

tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;

– za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru 
javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih stori-

tev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem;

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stro-
škov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, stro-
kovne ekskurzije,...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi opera-
tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do 

vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki pred-

stavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije 
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani).

5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja 
med boleznijo in dopustom:

– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500,00 €.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki 

opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 

Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrob-
nih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pri-
pravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na 
kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov 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 do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov 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 krovstvo s slamo, skodlami in skri-
ljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih 
izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno ko-
vaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
virov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;

– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opra-

vljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 
in 45/08 – ZKme-1),

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni 
investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je 
kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni 
zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah,

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v občin Prebold za programsko 
obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno doku-
mentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-

sticije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičeno-

sti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z 

veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora 
in varstvu okolja;

– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji;

– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne 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, da ukrep 
prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega go-
spodarstva;

– finančno konstrukcijo investicije s planom izved-
be oziroma dokončanja le-te.

Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih 
pravic.

Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih 

stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v ka-
teremkoli obdobju treh proračunskih let.

Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računal-

niško programsko opremo;

– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeže-
lja v Občini Prebold v letu 2014« za posamezen ukrep

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Prebold, 
Hmeljarska cesta 3, od dneva objave javnega razpisa do 
dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.

Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na sple-
tni strani http://www.prebold.si.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Prebold. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih 
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2014,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upra-
vičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktiv-
nostjo za katero so sredstva namenjena. Medsebojne 
obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se ure-
dijo s pogodbo.

Zoper odločitve iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zah-
tevek mora vsebovati:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, 
situacije, dokazila o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-

polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.

Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo 
neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa za-
vrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 8 
dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v 
predpisanem roku ne dopolni se zavrže, neustrezno 
dopolnjene pa zavrne.

VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od za-

četka razpisa do 28. 2. 2014 do 12. ure.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo strokovna ko-

misija opravila po zaključku razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z 

javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Prebold, 
703-64-00, kontaktna oseba Anton Vesolak.

Občina Prebold
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Št. 430-1/2014-9 Ob-1242/14

Na podlagi 57., 61., 62., člena ter členov od 100. do 
120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 – ZUJIK-B in 
4/10 – ZUJIK-C), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Pravilnika o vrednotenju kulturnih progra-
mov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni 
list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10), Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12), objavlja 
Občina Kostanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  
na področju kulture, ki jih bo v letu 2014 

sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko-

stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica 
na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti 
(produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, li-
kovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstva kul-
turne dediščine.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– registrirana društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvar-

janja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi 
kulturni programi v interesu občine,

– lastnik oziroma upravljalec kulturnega spomenika, 
ki pridobi javna sredstva za prenovo, restavriranje nje-
govih spomeniških lastnosti, pod pogoji, kot jih določa 
zakon.

4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje 
kulture za leto 2014 je za prijavitelje iz točke 3 od a)-c) 
5.100,00 EUR, za prijavitelje pod d) 2.000,00 EUR

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto 
posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih 
za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko 
obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih pro-
gramov.

5. Izvajalci programov in projektov na področju kul-
ture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini 
Kostanjevica na Krki,

– da so registrirani za opravljanje programov na 
področju kulture,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene 
kulturne dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki 
ureja društva (velja za društva),

– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– da se vsaj enkrat letno s svojo dejavnostjo pred-

stavijo v Kostanjevici na Krki,
– da gre za lastnike premične ali nepremične kultur-

ne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v 
zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma 
sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.

6. Merila za izbor programov in projektov: kriteriji in 
merila za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
v Občini Kostanjevica na Krki in delitev finančnih sred-

stev iz občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku 
o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini 
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – 
popravek in 34/10).

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavi-

telji),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi umetniških 

vodij na ustreznem področju (kolikor želite prejeti točke 
pri št. vaj z umetniškim vodjem),

– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-
jalci na področju kulture),

– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeni-
ško varstveno soglasje na projekt obnove (samo prijavi-
telji spomeniškovarstvenih programov)

V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku 
oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 
5 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne 
bodo dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi nepravo-
časno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati 
upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe 
osebno ali njihovi pooblaščenci.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 
morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev 
kulturnih programov in projektov (produkcij) je od 31. 1. 
2014 do vključno 4. 3. 2014. Če prosilec pošlje vlogo po 
pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo pripo-
ročeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče 
oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski 
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka 
do 15. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisa-
nih obrazcih.

9. Izvajalci kulturnih programov in projektov v Obči-
ni Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni 
obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na 
razpis za kulturne programe in projekte 2014«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 

sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovlje-
nih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva te objave do izteka prijavnega roka dose-
gljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, 
www.kostanjevica.si  ali jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih ur pri Aniti Krajnc, Obči-
na Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7. Dodatne 
informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, 
e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-1/2014-10 Ob-1243/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, 
št. 34/08, 17/09 – popravek, 34/10 in 52/11), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka 
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o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 105/12), objavlja Občina Kostanjevica 
na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje programov s področja športa v 
občini Kostanjevica na Krki za leto 2014.

II. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za leto 2014 je 13.600,00 EUR 

od tega:
a) Redna dejavnost društev: 10.285,00 EUR,
b) Šolanje in strokovno izpopolnjevanje strokov-

nega kadra, športne prireditve in založniška dejavnost: 
1.815,00 EUR, od tega 500,00 EUR za tradicionalno 
prireditev Kostanjeviški tek,

c) Športna rekreacija-sofinanciranje najema telova-
dnice ali materialni stroški: 1.500,00 EUR.

III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

1. registrirana športna društva,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna področja oziroma športne pano-
ge, s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,

3. zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,

4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s se-
dežem v Občini Kostanjevica na Krki.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis:

1. da imajo svoj sedež v Občini Kostanjevica na Krki,
2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma dru-

ge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov 
športa,

4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva 
in zveze),

5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo 
o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti 
in poročilo o doseženih rezultatih,

6. da so registrirani vsaj eno leto pred prijavo na 
razpis.

V. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje pro-
grame

1. Interesna vzgoja otrok in mladine:
– Za predšolske otroke;
– Za osnovno in srednješolsko mladino.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport:
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami.
3. Kakovostni šport in vrhunski šport
4. Športno rekreativne dejavnosti odraslih
– Planinstvo in taborništvo
5. Šport invalidov
6. Šolanje in strokovno izpopolnjevanje strokovne-

ga kadra
7. Športne prireditve:
– Rekreativne prireditve za individualne športne 

panoge,
– Rekreativne prireditve za ekipne športne panoge.

8. Založniška dejavnost
Športna društva in njihova združenja imajo pod 

enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro-
grama.

Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini 
Kostanjevica na Krki.

VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izva-

jalcev programov športa je od 31. 1. 2014 do vključno 
4. 3. 2014. Če prijavitelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za 
pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje 
do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno 
do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar naj-
pozneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure.

Izvajalci programov športa v občini Kostanjevica 
na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti 
kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni 
razpis – šport 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (občina Kostanjevi-
ca na Krki). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih 
programov z vsemi zahtevanimi podatki.

Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v 
prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj 
registriran.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

VII. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izlo-

čena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava 

ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo 
pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga 
izločena kot nepopolna.

Pravočasne in popolne vloge bo komisija ovredno-
tila v skladu z merili, kriteriji, ki so priloga Pravilnika o 
vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica 
na Krki.

VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka raz-
pisa. Občina Kostanjevica na Krki bo izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in 
ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na na-
slovu: Občina Kostanjevica na Krki, pri Aniti Krajnc, tel. 
08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v 
času uradnih ur ali na spletni strani občine Kostanjevica 
na Krki, www.kostanjevica.si.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-1/2014-6 Ob-1244/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanje-
vica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12), 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Ko-
stanjevica na Krki, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, 

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko-
stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica 
na Krki.
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2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke 
in mladino v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2014, 
razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva 
in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so 
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z 
mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. 
Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih 
razpisov Občine Kostanjevica na Krki.

4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje 
dela z mladimi za leto 2014 je 850,00 EUR.

5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega 

programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, 

finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s 

predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in prostovolj-

cev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov iz-

vedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 

konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 

morajo biti porabljena v letu 2014.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izva-

jalcev programov za otroke in mladino je od 31. 1. 2014 
do vključno 4. 3. 2014. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, 
se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno 
najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče od-
dati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski 
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka 
do 15. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumenta-
cije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku 
oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 
8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne 
bodo dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi nepravo-
časno prispele vloge.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na na-
slov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 
Kostanjevica na Krki in označene z »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke 
in mladino 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka raz-
pisa. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep 
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba 
županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema skle-
pa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov.

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva 
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, 

ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko do-
bite tudi dodatne informacije, tel. 08/20-50-619, e-mail: 
anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. 
do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-1/2014-8 Ob-1245/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanje-
vica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12), 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Ko-
stanjevica na Krki, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja tehnične 

kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kosta-
njevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na 
Krki.

Predmet javnega razpisa so:
Programi s področja tehnične kulture, in sicer na 

naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni 

razpis: Na javni razpis se lahko prijavijo društva in nji-
hove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za 
opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in 
imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. Posamezni 
vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program 
ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Ob-
čine Kostanjevica na Krki.

Vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2014 je 
850,00 EUR.

Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, 

članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 mo-

rajo biti porabljena v letu 2014.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani iz-

vajalcev programov s področja tehnične kulture je od 
31. 1. 2014 do vključno 4. 3. 2014. Če prosilec pošlje 
vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena 
priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je 
mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v 
občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisne-
ga roka do 15. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumen-
tacije naročnika.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.
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Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ozna-
čene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kul-
turo 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izlo-

čena iz nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanj-

kljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpi-
ranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za 
dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne 
bo dopolnil, bo vloga zavržena.

Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podla-
gi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi 
sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu 
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. 
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o so-
financiranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih 
v proračunu.

Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni 
pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer lahko 
dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 08/20-50-619, 
e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni 
od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-1/2014-7 Ob-1246/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 2/13) in Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 105/12) objavlja Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje programov na področjih:  

A) Socialnega varstva  
B) Zdravstvenega varstva, 

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko-
stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica 
na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih 
ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, 
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki 

delujejo v javnem interesu na področju socialnega var-
stva,

– programi za aktivno preživljanje prostega časa 
invalidnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni program za delo z mladimi,

– programi za pospeševanje socialne vključenosti 
posameznih družbenih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih 
dejanj in žrtve nasilja v družini,

– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju,

– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti,

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starost-
nikov,

– programi pozornosti do starejših ob novem letu 
in jubilantov,

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težav.

Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 

otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav 

način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-

ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z 

zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s ce-

rebralno paralizo,
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali neprido-

bitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi 
ustanovljeni za delovanje na območju Občine Kostanje-
vica na Krki, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa 
za A in B področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-

di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov Občine Kostanje-
vica na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z za-
konom,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali so-
cialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov 
Občine Kostanjevica na Krki,

– invalidske in humanitarne organizacije kot pro-
stovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo in-
validi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v 
njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe 
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na 
področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja 
Občine Kostanjevica na Krki;

ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Ob-

čine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine 
Kostanjevica na Krki, razen invalidskih in dobrodelnih 
organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane 
na področju regije (v tem primeru morajo imeti vsaj 5 
članov iz Občine Kostanjevica na Krki),
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b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih de-
javnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva oziroma lahko 
pri vlogi dostavijo seznam uporabnikov iz Občine Ko-
stanjevica na Krki,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,

g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet jav-
nega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzor-
stva, donatorstva, volontersko delo ...)

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu 
A ali B prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je 
to smotrno.

Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna skupnost ali 
država, lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali 
B prijavijo le en program.

4. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za obe področji za leto 2014 je 

4.510,00 €, in sicer:
– za področje A 3.400,00 €,
– za področje B 1.110, 00 € od tega za programe za 

krepitev zdravja 500,00 €.
Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, 

članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2014 z vse-

mi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program 
posebej,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 

morajo biti porabljena v letu 2014.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do 4. 3. 2014 do 

15. ure na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljan-
ska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Če prosilec pošlje 
vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo 
priporočeno najpozneje do razpisnega roka.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumen-
tacije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ozna-
čene z »Ne odpiraj – ponudbe na razpis 2014« s pripi-
som »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno 
od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja 
ponudbo.

8. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izlo-

čena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava 

ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo 
pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga 
izločena kot nepopolna.

9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog 

prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep 
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba 
županu občine.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovlje-
nih v proračunu.

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri 
Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki.

Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 
08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v 
času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-16/2014 Ob-1264/14

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), 214. 
do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 
Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), sklepa žu-
pana št. 430-16/2014 z dne 27. 1. 2014, Občina Zagorje 
ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, 
ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in 
niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2014

I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgu-
sta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

II. Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, pro-
gramov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo 
društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih jav-
nih razpisov v letu 2014.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokrovi-
teljstev projektov, programov in prireditev društev, zdru-
ženj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije pro-
jektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, 
organizacije proslav ali dogodkov, organizacije izletov, 
pohodov, ekskurzij, udeležbe na dogodkih na mednaro-
dni, državni, regionalni, občinski ravni, izdaje knjig, bro-
šur, zvočnih zapisov ipd, ki prispevajo k prepoznavnosti 
in promociji Občine Zagorje ob Savi.

III. Določitev obdobja za porabo sredstev: sredstva 
sofinanciranja iz tega razpisa se dodelijo za zgoraj na-
vedene namene v tekočem letu. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2014.

IV. Na razpisu lahko sodelujejo: društva, združenja 
in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve 
niso predmet drugih javnih razpisov.

V. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa,
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi 

oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so po-
membne za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje 
ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine Zagorje 
ob Savi. Izjemoma se lahko na razpis prijavijo tudi iz-
vajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in 
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sicer v primeru, da se bo prijavljeni projekt, program ali 
prireditev izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi 
ali se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. 
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z 
razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu,

– da program omogoča vključevanje članov oziro-
ma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,

– da ima projekt, program ali prireditev zaprto fi-
nančno konstrukcijo,

– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, programe 
ali prireditve, ki bodo izvedeni v letu 2014.

VI. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
razpisanih programov v letu 2014 znaša 18.000,00 EUR 
od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih 
delih, in sicer:

a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2014 do 31. 3. 
2014: 4.500,00 EUR,

b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2014 do 30. 6. 
2014: 4.500,00 EUR,

c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2014 do 31. 8. 
2014: 4.500,00 EUR,

d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2014 do 31. 12. 
2014: 4.500,00 EUR.

V primeru, da se sredstva v posameznem razpi-
sanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednja 
razpisana obdobja.

VII. Razpisna dokumentacija ter informacije o jav-
nem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zaintere-
siranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni pi-
sarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontaktna 
oseba je Nina Jenko, oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo. Informacije na tel. 03/56-55-720.

VIII. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov, pro-
gramov ali prireditev

Sofinanciranje pokroviteljstev projektov, programov, 
prireditev društev, združenj ter zavodov, ki niso predmet 
drugih javnih razpisov

a) Sedež društva, združenja ali zavoda:
– v Občini Zagorje ob Savi: 10 točk,
– izven Občine Zagorje ob Savi: 8 točk.
b) Kraj izvedbe projekta, programa ali prireditve:
– v Občini Zagorje ob Savi: 10 točk,
– izven Občine Zagorje ob Savi: 8 točk.
c) Pomen projekta, programa, oziroma prireditve k 

prepoznavnosti Občine Zagorje ob Savi:
– trajen pomen za Občino Zagorje ob Savi: 10 točk,
– običajen pomen za Občino Zagorje ob Savi: 9 

točk.
d) Nivo projekta, programa oziroma prireditve:
– mednarodni ravni: 10 točk,
– državni ravni: 9 točk,
– regijski ravni: 8 točk,
– občinski ravni: 7 točk,
– krajevni ravni: 6 točki.
Največje število možnih točk je 40. Sofinancirani 

bodo projekti, ki bodo pri točkovanju dosegli najmanj 20 
točk. Vrednost točke znaša 10,00 €.

IX. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov: vlo-
ge, izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano dokumen-
tacijo, pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici na na-
slov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis 
za sofinanciranje programov društev ter sofinanciranje 
in pokroviteljstvo programov 2014« najkasneje do:

– 1. aprila 2014, za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 
2014 do 31. 3. 2014,

– 1. julija 2014, za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 
2014 do 30. 6. 2014,

– 1. september 2014, za projekte, ki se izvajajo od 
1. 7. 2014 do 31. 8. 2014,

– 10. november 2014, za projekte, ki se izvajajo do 
1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse 
pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave 
ne bodo obravnavane.

X. Obravnava vlog-prijav
Vloge bo po zaključku roka za vsako razpisano ob-

dobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo 
javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija oce-
njevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo 
komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predloži-
tev vlog iz razpisanega obdobja.

Na podlagi predloga komisije župan sprejme od-
ločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda skle-
pe o izboru prejemnikov sredstev. Upravičencem bodo 
sredstva nakazana v skladu z določili pogodbe o sofi-
nanciranju.

XI. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o re-
zultatih razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sofinanciranih sredstev župan Občine zagorje ob Savi. 
Na podlagi sklepa bodo upravičenci pozvani k podpisu 
pogodb.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, 
na župana Občine Zagorje ob Savi. Prepozno vložene 
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno 
po pošti na naslov Občine Zagorje ob Savi. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 330-4/2011-66 Ob-1284/14

Mestna občina Nova Gorica, objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 112/13) in na podlagi 9. člena 
Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije 
v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 14/10, 20/11, v nadaljevanju: odlok),

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije 

v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2014

1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 
razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne kmetijske 
pridelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet 
sofinanciranja so natančneje opredeljeni v točki 15 tega 
razpisa.

3. Namen javnega razpisa: je stimuliranje malih in 
srednje velikih kmetijskih gospodarstev za investiranje 
v zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje 
naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za 
dobro počutje živali.

4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so 

mala in srednja velika kmetijska gospodarstva, ki se 
ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov 
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in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izve-
de na območju Mestne občine Nova Gorica.

Upravičenci do pomoči de minimis so mala in sre-
dnje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo in prijavljajo na razpis program ali 
investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova 
Gorica ter registrirana stanovska in interesna društva, ki 
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede na območ-
ju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične 
regije. Upravičenci so lahko tudi nosilci dopolnilne de-
javnosti, če imajo enako stalno prebivališče kot nosilec 
kmetijskega gospodarstva.

Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih 
ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih 
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).

4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč po skupinskih izjemah iz točke 15.A tega 

razpisa se v skladu s 7. členom odloka odobri le za in-
vesticije, ki še niso začete in se bodo začele izvajati šele 
po prejetju odločbe o odobritvi sredstev.

Upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že 
prejel državno pomoč po skupinskih izjemah, ne more 
pridobiti sredstev iz tega javnega razpisa oziroma jih 
lahko pridobi le do največje dovoljene višine pomoči 
(prvi odstavek 8. člena odloka).

Skupna dodeljena pomoč de minimis posamezne-
mu upravičencu, ne sme presegati 200.000 eurov bruto 
v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. 
Pomoči de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem 
za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške 
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli 
dajalcu pomoči po tem pravilu.

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri, to se 
šteje za goljufijo in temu primerno ukrepa v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stro-
škov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sred-
stev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali 
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez 
vključenega DDV).

Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali 
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma 
sklenjene med:

– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četr-
tega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakon-
cema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnost,i 
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, po-
svojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

Program oziroma investicijo, za katero upravičenec 
prejme pomoč po tem javnem razpisu, mora upraviče-
nec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.

Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni 
pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega javnega razpisa 
ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 
tega razpisa).

5. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 150.000 

EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 
1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeše-
vanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno za 
ukrepe iz:

točke 15.A.: 50.000 EUR;
točk 15.B1, 15.B.2 in 15.B.3: skupaj 85.000 EUR;
točke 15.B.4: 15.000,00 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini 

ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom 
komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).

Sredstva za programe in investicije na področju 
kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.

6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalni zneski odobrenih pomoči so navedeni 

pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vred-

nost investicije oziroma programa, kot najvišja vred-
nost posamezne investicije oziroma programa upošteva 
vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna 
vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodar-
stvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe 
po tem razpisu.

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega javnega razpisa, glede 
na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino 
razpoložljivih sredstev.

Pri ukrepu 15.B.4 se upravičencem lahko dodelijo 
sredstva v višini 100% upravičenih stroškov brez DDV 
(oziroma največ 21.000,00 EUR) pod pogojem, da za-
prošena sredstva ne presegajo razpoložljivih zneskov 
iz 5. točke tega javnega razpisa. Za naveden ukrep se 
pri določanju višine pomoči ne upošteva meril iz točke 
16 tega razpisa.

V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob 
realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravi-
čenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca na javni 
razpis, se znesek sofinanciranja s strani razpisovalca 
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom 
sofinanciranja.

7. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazde-
ljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, 
kolikor v roku iz 8. točke tega javnega razpisa ne realizira 
oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma programa, 
za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena.

Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe ozi-
roma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične po-
datke, se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec 
dolžan z obrestmi vrniti v proračun. Zoper njega se ukre-
pa v skladu z veljavno zakonodajo.

Razpisana sredstva, ki po roku za dokončanje in-
vesticij oziroma programov ostanejo neporabljena se 
lahko dodelijo upravičencem, ki so pravočasno v celoti 
realizirali investicijo oziroma program in sicer vsem v 
enakem odstotku v skladu z merili in na podlagi nove 
odločbe. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še 
nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri 
čemer upošteva tudi najvišjo višino sofinanciranja za 
posamezen ukrep.

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

tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2014. Sred-
stva na podlagi tega javnega razpisa se bodo dodelila 
tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo 
realizirana v času:

– za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 
15.A) od dneva prejema odločbe, izdane na podlagi tega 
javnega razpisa in najkasneje do 14. 5. 2014;

– za pomoč de minimis (ukrepi iz točke 15.B tega 
javnega razpisa) od 2. 9. 2013 do najkasneje 30. 5. 
2014.



Stran 302 / Št. 7 / 31. 1. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 15.A do vključno 28. 2. 2014 do 

12. ure,
– iz točke razpisa 15.B do vključno 12. 3. 2014 do 

12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkas-

neje do 28. 2. 2014 (za ukrepe iz točke 15.A) oziroma 
najkasneje do 12. 3. 2014 (za ukrepe iz točke 15.B) do 
12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane 
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). 
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: 
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, soba 36/I.

11. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 

lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumen-
tacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec 
lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale doka-
zil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da 
predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva 
oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane po-
datke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. 
točki tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na 
njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica po-
nudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V 
obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

12. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo 

dne 28. 2. 2014 ob 13.30, v stekleni dvorani za ukrepe 
A in 12. 3. 2014 ob 12. uri, v zeleni dvorani za ukrepe B.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku 
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj 
vloge dopolnijo.

Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v 
roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen 
za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).

Strokovna komisija obravnava popolne vloge na 
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi 
predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda 
pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi raz-
pisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med 
prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica 
se določijo s pogodbo.

13. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkas-

neje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogod-

be, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in pre-
jemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o 
izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski 
porabi sredstev.

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, soba 6/III ali 3/III ter na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, 
ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).

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

št. 1857/2006)
15.A.1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodar-

stva
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb v osnovno 

kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi 
zmanjšanja proizvodnih stroškov, izboljšanja in preu-
smeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranja-
nja in izboljšanja naravnega okolja ali izboljšanja higi-
enskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup nerabljenih strojev in nerabljene opreme, 

vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti 
blaga (razen traktorjev in drugih pogonskih strojev),

– splošni stroški navedenih izdatkov (kot na primer 
honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za 
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).

Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, ra-
zen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10% upravičenih 
stroškov naložbe.

Omejitve višine in drugi pogoji:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 eu-
rov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih 
let. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodar-
stvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri:

– za nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
– za zasaditev letnih rastlin;
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in na-

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

– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nado-

meščajo mleko ali mlečne proizvode;
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, 

opredeljenih v uredbah Sveta o uvedbi skupnih ureditev 
trga, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le 
na pomoč Evropske unije.

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
drug ustrezen dokument, ki izkazuje pravico graditi ter 
načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji kata-
strskega načrta.

Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti 
upravičenih stroškov brez DDV.

15.A.2 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetij-
skih proizvodov

Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški so:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje 

proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za pri-
znanje geografskih označb porekla in označb porekla ali 
potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi 
uredbami Evropske unije;

– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovo-
sti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju 
analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), si-
stemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upošteva-
nja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje 
vplivov na okolje;

– stroški za usposabljanje osebja za uporabo pro-
gramov in sistemov iz prejšnje alineje;

– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski 
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovo-
sti in podobnih sistemov.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, 

ki jih opravijo tretje strani, in/ali nadzor, ki ga opravijo 
tretje strani, ki so odgovorne za nadzor in spremljanje 
uporabe geografskih označb in označb porekla, ekolo-
ških označb ali označb kakovosti, če so take označbe 
skladne z zakonodajo Evropske unije;

– pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob na-
ložbah;

– pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, 
ki ga opravijo kmetje sami, ali če zakonodaja Evropske 
unije določa, da jih nosijo kmetje, ne da bi bila oprede-
ljena višina stroškov;

– pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioni-
ranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v 
denarju kmetijskim gospodarstvom;

– če storitve iz te točke zagotavljajo skupine proi-
zvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev; vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organi-
zacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve;

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju Mestne občine Nova Gorica in to na podlagi 
objektivno opredeljenih pogojev.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.

15.A.3 Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti 

s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposablja-
nja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev za izme-
njavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, 
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja 
znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.

Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški 
organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški 
in dnevnice udeležencev;

– na področju organizacije prireditev za izmenjavo 
znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav 
in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prosto-
rov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in 
zmagovalca);

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije 
ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci ena-
ke možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo 

tretje strani;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 

območju Mestne občine Nova Gorica in se jim dodeli v 
obliki subvencioniranih storitev;

– če storitev zagotavljajo skupine proizvajalcev ali 
druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organi-
zacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; prispe-
vek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali or-
ganizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;

– pomoč se zagotavlja prek pravnih in fizičnih oseb, 
ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kme-
tijstvu.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.

15.B. »De minimis« (Uredba komisije ES 
št. 1998/2006)

15.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejav-

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

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbe-
na in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme 
vključno z računalniško opremo, stroški promocije (pri-
prava in tisk promocijskega materiala, priprava in obja-
va oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udelež-
be na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z 
dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi 
predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom 
pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali 
člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejš-
njega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo 
o plačilu

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
drug ustrezen dokument, ki izkazuje pravico graditi ter 
načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji kata-
strskega načrta.

Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti in-
vesticije brez DDV.

15.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih

Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmeti-
jah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvar-
janje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega polo-
žaja kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbe-
na in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme 
vključno z računalniško opremo, stroški promocije (pri-
prava in tisk promocijskega materiala, priprava in obja-
va oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z 
dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali 
člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarova-
ni, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega 
razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o pla-
čilu. Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
drug ustrezen dokument, ki izkazuje pravico graditi ter 
načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji kata-
strskega načrta.

Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti in-
vesticije brez DDV.

15.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti 

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

Upravičeni stroški: nakup nerabljene opreme za 
konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup nerabljene 
opreme za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in 
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih 
proizvodov s kmetij.
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Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zava-
rovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejš-
njega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo 
o plačilu.

Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti in-
vesticije brez DDV.

15.B.4 Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev

Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih, kjer prevozi niso 
ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza na kilometer v odročnih krajih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na 
odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih 
odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov 
letno.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih ope-
rativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz 
odročnih krajev Trnovske in Banjške planote. Skupna 
pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli tran-
sportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 eurov 
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15.A (razen ukrepa iz 

točke A2) tega javnega razpisa morajo poleg drugih v 
javnem razpisu navedenih določil za dodelitev sredstev 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti regi-

strirane za osnovno kmetijsko proizvodnjo ter opra-
vljati svojo dejavnost na območju Mestne občine Nova 
Gorica

Prijavitelji za ukrepe iz točke 15.B (razen ukrepa 
B.4) tega javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem 
razpisu navedenih določil izpolnjevati še:

– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registri-

rane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati 
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica

– Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-
ženja in zveze: navedena društva morajo delovati na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali 
investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis, se mora izvesti 
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Za čisto kmetijo se šteje kmetijsko gospodarstvo, v 
katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet.

16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15.A.1, 15.A.3 in 

15.A.4 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju 
vlog upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na 
območju MONG: ponder 1,

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75,
– ostale kmetije: ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0,
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15.B.1, 15.B.2 in 

15.B.3 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju 
vlog upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost 
na območju MONG: ponder 1,

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75,
– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 54450-1/2013/13 Ob-1185/14

Popravek
V objavi Javnega razpisa za izbor operacij s po-

dročij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 3, dne 10. 1. 
2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št. OP 
RČV/3/1/30-1-MIZŠ o potrditvi spremembe sklepa 
(št. 3033-15/2013-SVLR/38, z dne 24. 1. 2014), v 
8. točki popravi besedilo in datum, tako da se pravilno 
glasi: Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): Ministrstvo bo sofinanciralo le upra-
vičene stroške nastale od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma podpisa 
pogodbe do 31. 5. 2015.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Javne dražbe

 Ob-1265/14

Popravek
V objavi javne dražbe za oddajo v najem poslov-

nih prostorov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 
3, 1000 Ljubljana, pod št. 2030-14-0009, objavljene 
v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 24. 1. 2014, pod 
Ob-1133/14, na strani 210-211, se v 8. točki besedi-
lo objave glede navedbe časa izvedbe javne dražbe 
popravi na »18. 2. 2014« in v točki 9.1. za besedilom 
»najkasneje do 7. 2. 2014«, nadomesti z besedilom 
»najkasneje do 14. 2. 2014«.

Uredništvo

Št. 900-1/2014-33 Ob-1260/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za 
leto 2014,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
ne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. P01, v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v 
prvem nadstropju stavbe, na naslovu Beethovnova 7 
v Ljubljani, z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 
– Ajdovščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 520.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. P04, v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stavbe, na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani, z ID 
oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s 
prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedolo-
čen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet 
te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist 
prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 122.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. P02, v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritli-

čju stavbe, na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani, z ID 
oznako št. 1739-989-68, v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s 
prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedolo-
čen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet 
te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist 
prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor na na-

slovu Štefanova 9 v Ljubljani, z oznako C z identifika-
cijsko številko 1725-364-20, v kleti, v izmeri 27,31 m2 
ter poslovni prostor, z oznako B z identifikacijsko 
številko 1725-364-24, v pritličju, v izmeri 26,60 m2. 
Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremični-
na je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 67.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 

v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova 13, 
v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani, z ID oznako stavbe 
št. 1740-1287, parc. št. 1022, v k.o. 1740-Spodnja 
Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je pra-
zen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna 
lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posame-
znem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpo-
stavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina 
Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknji-
žno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače 
ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01, 

na naslovu Veselova ulica 13 v Ljubljani, z oznako 
K01 z identifikacijsko številko 1725-152-1, v kleti stav-
be, v izmeri 33,20 m2. Poslovni prostor je zaseden z 
najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno na-
jemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti 
najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se 
nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni 
predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno 
v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 28.220,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 

na naslovu Koseskega 1a v Ljubljani, z oznako L7 z 
identifikacijsko številko 1722-4076-69, v pritličju, v 
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izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je zaseden z naje-
mnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa 
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v 
poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet 
te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist 
prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 49.260,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet prodaje je triplex A garažni boks, na 

naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljo-
na v Ljubljani, z oznako P, z identifikacijsko številko 
1736-1369-8, v nadstropju triplex-a, v izmeri 12,48 m2. 
Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 8.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki no-

tarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo 

ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za 

uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim 
dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku 
ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa od-
stopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati 
vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po 
sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina po-
godbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan 
plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo ku-
pec poravnal na podračun enotnega zakladniškega 
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-
0100000114, sklic na številko: 000-431000 v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 2. 2014, na 

sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem 
vrstnem redu:

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Beethov-
nova 7, ob 11. uri;

– poslovni prostor št. P04, na naslovu Tugomer-
jeva 2, ob 11.30;

– poslovni prostor št. P02, na naslovu Tugomer-
jeva 2, ob 12. uri;

– poslovni prostor C in B, na naslovu Štefanova 
9, ob 12.30;

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Vodnikova 
13, ob 13. uri;

– poslovni prostor št. K01, na naslovu Veselova 
ulica 13, ob 13.30;

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Koseskega 
ulica 1a, ob 14. uri;

– garažni boks, na naslovu Hubadova ulica, ob 
14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali 

tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s prav-
nim redom Republike Slovenije ali druge članice EU 
postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak draži-
telj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na 
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis 
pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v 
imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostoj-
ne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, 
samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci 
pravnih oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varšči-
ne) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno 
kopijo listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pra-
vilne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z 
navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni 
prostor št. ____ na naslovu________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu draži-
telju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso 
uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih jav-

ne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini do-
bijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna 
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 
01/306-11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljub-
ljana.si, kontakt na oseba je Marina Anžur.

Ogled nepremičnin je možen dne 6. 2. 2014, in 
sicer:

– Beethovnova 7, ob 10. uri,
– Štefanova 9, ob 11.30.
Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po pred-

hodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«.
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10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto naj-
višjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mo-
goče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku draž-
be.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Urad-
ni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazloži-
tve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan 
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-1261/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za 
leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
ne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

v I. nadstropju, v izmeri 71,80 m2, z id. oznako ne-
premičnine 1725-493-3, v stavbi št. 493, na naslovu 
Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, 
k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešer-
nov trg 2, Ljubljana, poteka postopek vzpostavljanja 
etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško 
knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, 
pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da 
bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za 
vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače 
ugotovljene površine posameznega dela v katastru 
stavb. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času 
prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, 
kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina pro-
sta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse 
pravice in obveznosti najemodajalca po najemni po-
godbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se 
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 157.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.

2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 
v II. nadstropju, v izmeri 68,40 m2, z id. oznako ne-
premičnine 1725-493-4, v stavbi št. 493, na naslovu 
Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, 
k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo, na naslovu Prešer-
nov trg 2, Ljubljana, poteka postopek vzpostavljanja 
etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško 
knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, 
pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da 
bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za 
vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače 
ugotovljene površine posameznega dela v katastru 
stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z 
najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 150.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. 202, v drugem nadstropju, objekta, v skupni 
izmeri 131,00 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v 
Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-8, v 
k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času pro-
daje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 200.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. 201, v drugem nadstropju objekta, v skupni 
izmeri 187,30 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v 
Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-7, v 
k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času pro-
daje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih 
bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti 
najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se 
prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem pro-
storu. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 290.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. K01 in K02, v kleti objekta, v skupni izmeri 
127,60 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z 
id oznako nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31, 
v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času pro-
daje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih 
bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti 
najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se 
prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem pro-
storu. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 95.900,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. P01, v visokem pritličju objekta, v skupni izme-
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ri 147,80 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, 
z id oznako nepremičnine 1721-257-1, v k.o. 1721 
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna 
in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 230.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. P05, v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 
127,10 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, 
z id oznako nepremičnine 1721-257-2, v k.o. 1721 
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zase-
dena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen 
je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa 
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se proda-
ja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. 
Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 190.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. K04, v kleti objekta, v skupni izmeri 37,60 m2, 
v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako 
nepremičnine 1721-257-17, v k.o. 1721 – Gradišče I. 
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh 
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 28.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki no-

tarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo 

ponudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za 

uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim 
dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku 
ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa od-
stopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati 
vplačano varščino.

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po 
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina po-
godbe.

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan 
plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000, v roku 15 dni od dneva 

sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 20. 2. 2014, na 

sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem 
vrstnem redu:

– poslovni prostor, na naslovu Prešernov trg 2 
(1. nad), ob 11. uri,

– poslovni prostor, na naslovu Prešernov trg 2 
(2. nad.), ob 11.30,

– poslovni prostor, št. 202, na naslovu Rimska 
8, ob 12. uri,

– poslovni prostor, št. 201, na naslovu Rimska 
8, ob 12.30,

– poslovni prostor, št. K01 in K02, na naslovu 
Rimska 8, ob 13. uri,

– poslovni prostor, št. P01, na naslovu Rimska 
8, ob 13.30,

– poslovni prostor št. P05, na naslovu Rimska 8, 
ob 14. uri,

– poslovni prostor, št. K04, na naslovu Rimska 
8, ob 14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali 

tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s prav-
nim redom Republike Slovenije ali druge članice EU 
postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak draži-
telj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na 
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis 
pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v 
imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostoj-
ne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, 
samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci 
pravnih oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varšči-
ne) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno 
kopijo listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pra-
vilne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z 
navedbo »Plačilo varščine – javna dražba za poslovni 
prostor št. ____ na naslovu________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu draži-
telju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso 
uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 309 

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-
11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, 
kontaktna oseba je Marina Anžur in tel. 01/306-11-95, 
elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kon-
taktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnin je možen dne 6. 2. 2014, in 
sicer:

– Prešernov trg 2, ob 12.30, 
– Rimska ulica 8, ob 13.15.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »vide-

no – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 

najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto naj-
višjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mo-
goče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku draž-
be.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Urad-
ni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazloži-
tve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan 
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-1262/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za 
leto 2014,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
ne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v 

pritličju, v izmeri 61,94 m2, z ID oznako nepremičnine 
1739-1198-204, v stavbi št. 1198, na naslovu Ulica 
bratov Učakar 54 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja 
Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z 
najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepre-
mičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opre-

me, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremični-
na je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 75.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin.
2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor na na-

slovu Rožičeva 1a v Ljubljani, z oznako P01, z iden-
tifikacijsko številko 2706-1-5, v pritličju stavbe, v iz-
meri 38,00 m2 s pripadajočim solastniškim deležem 
na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem 
skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so 
sanitarije z ID oznako 2706-1-13, v izmeri 4,50 m2. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima 
z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 38.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor, na na-

slovu Rožičeva 1a v Ljubljani, z oznako K01, z iden-
tifikacijsko številko 2706-1-6, v kleti stavbe, v izme-
ri 40,40 m2. Poslovni prostor je prazen. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 41.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v 

skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, 
na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, z ID ozna-
ko 1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem 
na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem 
zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID 
oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost 
prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 
1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-
1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiško-
knjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist 
prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena 
z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 31. 000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v 

skupni izmeri 20,50 m2, ki se nahaja v kleti stavbe, na 
naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, z ID oznako 
1740-1528-13, s pripadajočim solastniškim deležem 
na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem 
zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID 
oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost 
prehoda preko posameznega dela stavbe z ID ozna-
ko 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 
1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Ze-
mljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno 
v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni 
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zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 7. 000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki no-

tarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo 

ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za 

uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim 
dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku 
ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa od-
stopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati 
vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po 
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina po-
godbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan 
plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo ku-
pec poravnal na podračun enotnega zakladniškega 
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-
0100000114, sklic na številko: 000-431000, v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 25. 2. 2014 na 

sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem 
vrstnem redu:

– poslovni prostor, na naslovu Ulica bratov Uča-
kar 54, ob 11. uri;

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Rožičeva 
1a, ob 11.30;

– poslovni prostor št. K01, na naslovu Rožičeva 
1a, ob 12. uri;

– poslovni prostor, na naslovu Lepodvorska ulica 
3, ob 12.30;

– poslovni prostor, na naslovu Lepodvorska ulica 
3, ob 13. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali 

tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s prav-
nim redom Republike Slovenije ali druge članice EU 
postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak draži-
telj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na 
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis 
pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v 
imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostoj-
ne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, 
samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci 
pravnih oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varšči-
ne) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno 
kopijo listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pra-
vilne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z 
navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni 
prostor št. ____ na naslovu________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu draži-
telju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso 
uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-
11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, 
kontaktna oseba je Marina Anžur.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 

najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto naj-
višjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mo-
goče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku draž-
be.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Urad-
ni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazloži-
tve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan 
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 478-22/2014-1 Ob-1290/14

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
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75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12, 24/13), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljubljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva 
za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova 

ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 5 (nezasedeno), v 
I. nad., v izmeri 63,60 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, 
iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 5, ce-
lotni ID znak 2525-924-5 s kletjo, letnik 1978, tablica 
MO 25027.

a. Ogled stanovanja: 11. 2. 2014 in 17. 2. 2014 
od 9.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova 

ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 19 (nezasedeno), v 
IV. nad., v izmeri 66,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, 
iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 19, ce-
lotni ID znak 2525-924-19 s kletjo, letnik 1978, tablica 
MO 25036.

a. Ogled stanovanja: 11. 2. 2014 in 17. 2. 2014 
od 9.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 34.000,00 EUR.
B. Garaže
1. Garaža št. 64, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-64, (prazno). Tablica MORS 30053.

a. Ogled garaže: 6. 2. 2014 in 13. 2. 2014 od 
9. do 10. ure.

b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
2. Garaža št. 58, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-58, (prazno). Tablica MORS 30048.

a. Ogled garaže: 6. 2. 2014 in 13. 2. 2014 od 
9. do 10. ure.

b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
3. Garaža št. 55, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-55, (prazno). Tablica MORS 30045.

a. Ogled garaže: 6. 2. 2014. in 13. 2. 2014 od 
9. do 10. ure.

b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
4. Garaža št. 82, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-82, (prazno). Tablica MORS 30069.

a. Ogled garaže: 6. 2. 2014. in 6. 2. 2014 2. 2014 
od 9. do 10. ure.

b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
5. Garaža št. 84, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-84, (prazno). Tablica MORS 30071.

a. Ogled garaže: 6. 2. 2014 in 13. 2. 2014 od 
9. do 10. ure.

b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
C. Zemljišča in objekti
1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 

2167 Rateče, Občina Kranjska Gora, (prazna), parc. 

št. 1094/7, ID znak 2167-1094/7-0, v skupni izmeri 
1.341 m2, s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37.

a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neupo-
rabnih stvari, ki jih odstrani kupec.

b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna na-
menska raba (površine za obrambo) in podrobnejša 
namenska raba (površine za razpršene gradnje) do 
spremembe občinskega prostorskega akta.

c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi 
vknjižena stvarna služnost nujne poti po severnem 
delu parc. št. 1094/5 ob škarpi 3 m.

d. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 
041/397-954, kontakt Lesar Anton).

e. Izklicna cena 165.325,00 EUR.
2. Nekdanja vojaška stražnica Košenjak (zase-

dena) v Občini Dravograd, k.o. 832 Goriški vrh, parc. 
št. *73, po Gurs v izmeri 375 m2 (neto tlorisna površi-
na stavbe 110 m2, zemljišče pod stavbo 175 m2), ID 
znak 832-73/0-1 in parc. št. 20, po Gurs-u, pašnik, v 
izmeri 10.118 m2, ID znak 832-20/0-0.

a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana 
šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni ob-
javljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno 
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo 
zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega iz-
haja iz potrdila o namenski rabi, ki izkazuje, da je del 
parc. št. 20, k.o. 832 Goriški vrh, na območju kmetij-
skih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zakona o 
kmetijskih zemljiščih in gozdovih.

b. Na nepremičninah obstaja predkupna pravica 
Občine Dravograd na podlagi Odloka o predkupni 
pravici občine (Medobčinski uradni vestnik št. 2/2003.

c. Nepremičnini ležita v Ekološko pomembnem 
območju Košenjak (IŠ 43500) Uredba o ekološko po-
membnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).

d. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 
041/761-947, Kudrnovsky Dušan, kontakt).

e. Izklicna cena 87.000,00 EUR.
3. Nekdanja vojaška stražnica Terča (zasedena) 

v Občini Črna na Koroškem, k.o. 902 Podpeca, parc. 
štev. 458/6, po Gurs v skupni izmeri 1305 m2, ID znak 
902-458/6-0, s stavbo z 1 delom, v neto površini 
246 m2, z ID znakom 902-1, zgrajenim v letu 1972, 
obnovljen 1998 in stavbo z 1 delom, v neto površini 
12,60 m2, z ID znakom 902-70.

a. Prodajana nepremičnina je v območjih va-
rovanj in omejitev: erozijsko območje, za katerega 
veljajo zaščitni ukrepi, Ekološko pomembno območje 
- EPO: Kamniško Savinjske Alpe, evidentiran tele-
komunikacijski vod in gozdna cesta, odsek 113057 
Mihelo razpotje-Štenge.

b. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 
041/615-093, Slemenšek Matej).

c. Izklicna cena 62.300,00 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče nekdanje stra-

žnice Miren (Ivan Turšič), v Občini Miren – Kosta-
njevica, k.o. 2325 Miren, parc. št. 1202, po Gurs, 
stavba 2.075 m2, ID znak 2325-1202/0-0 in parc. 
št. 452/1, po Gurs pašnik, v izmeri po 620 m2, ID znak 
2325-452/1-0.

a. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni na-
javi na tel. 041/397-954, kontakt Marjeta Šinigoj, tel. 
05/335-8164).

b. Izklicna cena 55.000,00 EUR.
5. Nekdanja vojaška stražnica »Dragomir Bren-

čič« (zasedena), Občina Miren – Kostanjevica, k.o. 
2329 Nova vas, parc. štev. 1492/1, po Gurs v skupni 
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izmeri 4643 m2, ID znak 2329-1492/1-0, s stavbo z 1 
delom, v neto površini 23,80 m2, z ID znakom 2329-
33, zgrajene v letu 1961, s stavbo z 1 delom, v neto 
površini 10,80 m2, z ID znakom 2329-34 in s stavbo z 
1 delom, v neto površini 74,10 m2, z ID znakom 2329-
35 in, parc. štev. 1492/2, po Gurs v skupni izmeri 
166 m2, ID znak 2329-1492/2-0, s stavbo z 1 delom, v 
neto površini 167,60 m2, z ID znakom 2329-36.

a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana 
šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni ob-
javljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno 
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo 
zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izha-
ja iz potrdila o namenski rabi zemljišča ki izkazuje, da 
je del parc. št. 1492/1, k.o. 2325 Miren, na območju 
kmetijskih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zako-
na o kmetijskih zemljiščih in gozdovih.

b. Na nepremičninah obstaja predkupna pravica 
občine.

c. Ogled: (po predhodni najavi na tel. Šinigoj Mar-
jeta, tel. 05/335-81-64).

d. Izklicna cena 124.300,00 EUR.
6. Nezazidano stavbno zemljišče, Občina Ajdo-

vščina, k.o. 2391 Vipavski križ, parc. št. 1074/15, 
po Gurs travnik, v skupni izmeri 3380 m2, ID znak 
2391-1074/15-0.

a. Ogled nekdanje stražnice: (možen samostojno 
oziroma po predhodni najavi, na tel. 041/397-954, 
kontakt Lesar Tone oziroma Šinigoj Marjeta, tel. 
05/335-81-64).

b. Izklicna cena 128.800,00 EUR.
7. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, 

parc. štev. 29, po Gurs neplodno, v skupni izmeri 
4379 m2, ID znak 167-29/0-0.

a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana 
šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni ob-
javljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno 
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo 
zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izha-
ja iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da 
je del, parc. št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kme-
tijskih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zakona o 
kmetijskih zemljiščih in gozdovih.

b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni na-
javi na tel. Erlih Bojan, 041/680-148).

c. Izklicna cena 5.000,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste 

lahko opravili ob terminih, določenih ob posamezni 
nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, 
tel. 05/728-01-20, za garaže na Pesarski v Ljubljani, 
Žagar Darko, tel. 051/690-901. Oglede drugih nepre-
mičnin (zemljišč in objektov), pa boste lahko opravili 
samostojno oziroma po predhodni najavi navedeni 
ob vsaki nepremičnini posebej, kamor lahko pokličete 
tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj 
samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 
01/471-22-13 od 3. 2. 2014 – do 19. 2. 2014, med 
8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu 

videno–kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo 
upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazi-
dana stavbna zemljišča DDV v višini 22 % oziroma 
2 % davek na promet nepremičnin za stanovanja in 
zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v izhodišč-
no ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško 
knjigo, plača kupec.

Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dra-
žitelju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki 
zasedenih nepremičnin kupec ureja sam.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 

400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 

600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 

v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z 

najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo draži-
telji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na 
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 
01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-97000. 
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kav-
cija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne 
dražbe, na njihov transakcijski račun.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 
30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izsta-
vil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vpla-
ča na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 
01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-97000. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se 
všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki 

bodo do 19. 2. 2014 do 12. ure, na naslov naročni-
ka: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 
1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne 
odpiraj, javna dražba 20. 2. 2014«, s pripisom na hrb-
tni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili 
kopije naslednjih dokumentov:

a. potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven 
plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo ce-
lotno številko TRR računa za primer vračila kavcije;

b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro 
največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in mate-
rialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke 
in prispevke);

c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdi-
lo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokirane-
ga TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna 
oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od kate-
rih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR);



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 313 

d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne 
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro 
največ 30 dni;

e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi;

f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične ose-
be, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);

g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne 
pogoje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.

8. Predložiti je potrebno tudi:
a. davčno številko oziroma ID številko za DDV, 

EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in 
telefonsko številko.

9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13).

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena 

oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve prav-
nega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena 
prodaja bo potekala 20. 2. 2014 ob 11. uri, v prostorih 
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Av-
ditoriju, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest

Predstojnik poklicne gasilske enote mora najkasne-
je v enem letu po nastopu dela opraviti tudi predpisan 
strokovni izpit.

Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi 
program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do 10. 2. 2014 
na naslov: Svet JZ Poklicne gasilske enote Krško, To-
varniška ulica 19, 8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj, 
razpis«.

Upoštevale se bodo samo popolne vloge, posredo-
vane s priporočeno pošto, prispele v predpisanem roku.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 
8 dneh po končanem postopku imenovanja.

Svet JZ PGE Krško

Št. 21 Ob-1206/14

Svet zavoda 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica, 
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, v skladu s 
sprejetim sklepom na 3. redni seji z dne 8. 10. 2013, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja (ž/m).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogo-
je, skladno s 53., 107.a in 145. členom Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 5. 2014.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 

lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– program vodenja zavoda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vzgoje 

in izobraževanja,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministr-

stvo za pravosodje,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-

stopku, ki ga izda krajevno pristojno sodišče,
– življenjepis,

pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica, Šolska 
ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Za razpis 
ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica

 Ob-1207/14

Svet zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela Se-
žana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, na podlagi 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 

Št. 13/2014 Ob-1190/14

Svet zavoda Osnovne šole Lenart, Ptujska cesta 
25, 2230 Lenart, na podlagi 58. člena Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja/ravnateljice mora 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, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP – 2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2014.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu, potrdilo 
o strokovnem izpitu, potrdilo o ravnateljskem izpitu – 
kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpi-
ta, vendar si ga mora pridobiti v enem letu od začetke 
mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu, potrdilo 
iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo, potrdilo sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno 
okrajno sodišče ter program vodenja zavoda) pošljite v 
8 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart s pripisom »Za 
razpis ravnatelja.«

Pošljite tudi kratek življenjepis in dosedanje delovne 
izkušnje, ki pa nista obvezni sestavini razpisa.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Lenart

Št. 2014-04 Ob-1198/14

Svet JZ PGE Krško, Tovarniška ulica 19, Krško, na 
podlagi Odloka o organiziranju poklicne gasilske enote 
Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00 in 
41/09), 19. in 25. člena Statuta JZ PGE Krško, Pravilni-
kom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v 
JZ PGE Krško ter petega odstavka 13. člena Zakona o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), objavlja razpis za 
delovno mesto

poveljnika – direktorja javnega zavoda PGE Kr-
ško.

Kandidat za poveljnika – direktorja, ki poleg poslo-
vodnega vodi tudi strokovno delo zavoda morajo poleg 
pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– Visokošolsko izobrazbo ali univerzitetno izobraz-
bo po 1. bolonjski stopnji (VI/2) in sedem let delovnih 
izkušenj oziroma mora imeti univerzitetno izobrazbo ali 
specializacijo ali magisterij stroke po 2. bolonjski stopnji 
(VII) in pet let delovnih izkušenj.

– Poznavanje področje dejavnosti zavoda in izku-
šnje na področju vodenja.

Mandat poveljnika – direktorja traja 4 leta.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 315 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa 
Sveta zavoda z dne 16. 1. 2014 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni 
v kazenskem postopku pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Srečka 
Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
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  
Srečka Kosovela Sežana

 Ob-1263/14

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/2008 in 91/2013), Notarska zbor-
nica Slovenije na predlog notarke Mojce Tavčar Pasar 
razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarki Mojci Tavčar Pasar v Piranu (za določen čas, 
za čas nadomeščanja notarske pomočnice na poro-
dniškem dopustu).

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega 
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slove-
nije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1266/14

Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju, 
Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, na 
podlagi 48. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 
in spremembe) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2014.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 
lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohor-
ju, Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, z 
oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ice – Ne odpiraj”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, opis dosedanjih delovnih 
izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju
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Druge objave

 Ob-1247/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v na-
daljevanju Ministrstvo) objavlja

javni poziv
za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene  

v kulturi, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  

za kulturo (v nadaljevanju: javni poziv, oznaka JPP-
KŽP-2014)

1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva:
Kulturna žepnina za samozaposlene v kulturi (v 

nadaljevanju: kulturna žepnina) je namenjena spodbuja-
nju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi, omogočanju 
samostojnega poklicnega opravljanja kulturnih dejav-
nosti, zboljšanju pogojev delovanja samozaposlenih v 
kulturi, zviševanju števila projektov, katerih nosilci so 
samozaposleni v kulturi, razvoju kulturnih trgov na vseh 
področjih umetnosti in večanju dostopnosti kulturnih do-
brin, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno 
delo samozaposlenih v kulturi ter vzpostavitvi kvalitetne 
in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu 
kompetenc samozaposlenih, večji mobilnosti samoza-
poslenih in zmanjšanju števila nezaposlenih v kulturi ter 
razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi, s katerim 
se ohranja in spodbuja samozaposlovanje na področju 
kulture. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri 
pripravi ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih 
v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizič-
nim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, ki 
so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Mini-
strstvu.

Vrednost kulturne žepnine je določena v višini 
1.500,00 EUR bruto. Ministrstvo bo na podlagi tega 
javnega poziva sofinanciralo predvidoma 66 kulturnih 
žepnin.

Področje poziva:
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in 

posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in 
mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih samo-
zaposleni v kulturi, vpisani v razvid samozaposlenih v 
kulturi, delujejo.

Cilji poziva:
Ministrstvo bo delovanje samozaposlenih v kulturi v 

letu 2014 podpiralo v skladu z naslednjimi cilji:
– dvig usposobljenosti, znanja, spretnosti in kom-

petenc ter mobilnosti;
– ohranitev in dvig samozaposlitvenih možnosti na 

področjih kulture;
– večja vključenost samozaposlenih v kulturi v kul-

turne projekte;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne 

ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije in zago-
tavljanje javne dostopnosti kulturnih projektov.

3. Pomen izrazov:
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

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

Samozaposleni v kulturi za potrebe tega poziva so 
fizične osebe, ki so na dan oddaje vloge na poziv za kul-
turno žepnino vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi 
pri Ministrstvu in bodo vpisane v razvid še najmanj do 
konca leta, v katerem prejmejo kulturno žepnino.

Prijavljena aktivnost je posamična kulturna aktiv-
nost ali več kulturnih aktivnosti, ki bodo izvedene v 
letu 2014 in pomenijo pripravo in/ali izvedbo projekta. 
Njihovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz 
prijaviteljeve predstavitve v prijavnem obrazcu.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo upravičene osebe, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so samozaposleni v kulturi, ki so na dan oddaje 

vloge na poziv vpisani v razvid Ministrstva, in imajo stal-
no prebivališče v RS;

– da samozaposleni v kulturi prijavlja aktivnosti v 
okviru specializiranega poklica, za katerega je vpisan v 
razvid (prijaviteljeva predstavitev aktivnosti v prijavnem 
obrazcu);

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014, izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti, ter vse obveznosti iz naslova 
statusa samozaposlenega v kulturi (obvezno dokazilo: 
originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);

– da aktivnosti, v podporo katerih je podana vloga 
za kulturno žepnino, niso že bile financirane na katerem 
od javnih razpisov in pozivov Ministrstva ali na razpisih 
in pozivih Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije, Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti in Javne agencije za knjigo RS, na drugih javnih 
pozivih in razpisih drugih ministrstev, lokalnih skupnosti 
ali iz EU sredstev (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);

– da aktivnosti, v podporo katerih je podana vloga 
za kulturno žepnino, ne bodo sofinancirane v okviru 
projektnega sklopa "Avtorski opus" ali "Avtorski opus 
mladega avtorja" v okviru Javnega razpisa JPR-VP-UM;

– da v letih 2012, 2013 in 2014 ni bil prejemnik 
delovne štipendije Ministrstva, Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ali Javne agencije za 
knjigo RS ali delovne štipendije iz naslova knjižničnega 
nadomestila (obvezno dokazilo: originalna izjava prija-
vitelja – podpisan prijavni obrazec);

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na 
spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-

nec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje mi-
nister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele 
na poziv, odpira imenovani uslužbenec, po vrstnem redu 
prispetja vlog.

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

6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 

oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga 
popolna), skladno z naslednjimi kriteriji:

Izpolnjevanje

1. Aktivnost je utemeljeno načrtovana in realno ovrednotena (izvedbena domišljenost predlaganih 
aktivnosti, že začete aktivnosti za izvedbo projektov, finančno realno ovrednotenje aktivnosti)

DA  NE 

2. Aktivnost prispeva k ohranitvi in širitvi delovanja samozaposlenega v kulturi v prihodnje (v ob-
dobju do konca leta 2015)

DA  NE 

Izpolnjevanje kriterijev DA  NE

7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem 

redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni 
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga 
popolna.

Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje 
prijavitelje, ki izpolnjujejo oba kriterija.

Med vlogami, ki so prispele istočasno, ima prednost 
vloga, ki jo je podal mlajši samozaposleni v kulturi.

8. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za ta poziv, za leto 2014, je 100.000,00 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 

št. 131123 – Samostojni ustvarjalci na področju kulture.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo 
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.

10. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JPP-KŽP-2014 

se objavi v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2014 in na sple-
tni strani Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si).

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe 
sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2014.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva
– prijavni obrazec
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču 

Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure).

Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s 
spletne strani Ministrstva, www.mk.gov.si, kjer najdejo 
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega 
poziva.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu 

in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumenta-
ciji poziva.

Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v 
zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – pri-

java na javni poziv z oznako JPP-KŽP-2014. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, 
priimek in naslov (sedež).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura od-
daje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne 
oddana ob 23.59 uri.

13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto do vključno 30. 9. 2014 oziroma do tega dne 
ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni 
Ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je 
prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi 
porabe sredstev.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh po-
datkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija 
poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv pri-
spela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni 
v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva 
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.

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

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji poziva.

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

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 

pojasnil: Mojca Jurič, tel. 01/369-58-74, e-pošta: mojca.
juric@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek, od 9. do 11. ure.

15. Vpogled v dokumentacijo: Zainteresirane ose-
be se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma 
vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 
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1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva www.
mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 11.

16. Obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavite-
lje o izidu obravnave na pozivu obvestilo najkasneje v 
enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji mini-
stra. Ministrstvo bo vloge prijaviteljev obravnavalo po 
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih 
z državnim proračunom.

17. Odločitev: minister na podlagi predloga strokov-
ne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda 
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavr-
nitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev 
pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe 
ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme po-
polno vlogo, ki je bila prva po vrstnem redu in zaradi 
porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1256/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljubljana, na podlagi 22. in 33. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G) objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo spodnjega perila in kopalk Beti
1. Predmet razpolaganja:
Davčna uprava Republike Slovenije prodaja 2707 

kosov novega moškega in ženskega spodnjega perila 
ter kopalk znamke Beti (v nadaljevanju: trgovsko blago). 
Trgovsko blago, ki je predmet prodaje, je različne barve 
ter velikosti, in sicer:

– 600 kosov moških spodnjih hlač,
– 393 kosov ženskih enodelnih kopal,
– 402 kosov moških kopalk,
– 800 kosov ženskih nedrčkov in
– 512 kosov ženskih spodnjih majic.
Orientacijska vrednost 2707 kosov trgovskega bla-

ga znaša 6.349,05 EUR brez DDV oziroma 7.745,84 
EUR z DDV.

2. V ponovnem javnem zbiranju ponudb lahko so-
delujejo pravne in fizične osebe. Pogoj za sodelovanje 
na ponovnem javnem zbiranju pisnih ponudb je pla-
čana varščina, ki znaša 10 % orientacijske vrednosti 
brez DDV (634,91 EUR) in se plača na depozitni račun 
DURS, št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim skli-
cem 18 16128-2010003-xxxxxxxx (namesto 8x ponu-
dnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o 
plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.

3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete naj-
kasneje do 18. 2. 2014, do 10. ure, na naslov: Ministr-
stvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 2014, ob 
10.30, na naslovu prodajalca.

6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti vsaj do 
30. 4. 2014.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja 
ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov 
ponudijo enako ceno, bo naročnik z najugodnejšimi po-
nudniki izvedel dodatna pogajanja.

8. Predkupna pravica ne obstaja.
9. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po-

godba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od 
poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem 
primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši 
ponudnik.

Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga 
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina pravnega posla.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: 
Ponudnik mora predložiti:

– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Davčne uprave Republike Slovenije: http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/ . Za doda-
tne informacije v zvezi s prodajo se obrnite na Aleksan-
dro Šavor Špec, tel. 07/37-19-744; e-naslov: aleksan-
dra.savor@gov.si in Simono Alibegović, tel. 01/478-27-
75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si.

12. Trgovsko blago bo prodano po načelu videno 
kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi Kupo-
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

13. Opozorilo: Davčna uprava Republike Slovenije 
lahko do sklenitve pravnega posla, postopek ponovnega 
javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudni-
kom povrne izkazane stroške.

Ministrstvo za finance  
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 01/2014 Ob-1215/14

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Vlasta Matko, rojena 26. 8. 

1983 v Novem mestu, z dnem 27. 11. 2013 vpiše v 
imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Ljubljani, Mala ulica 5 (zaposlena pri odvetniku 
Gregorju Zupančiču).

Obveščamo vas, da se Uroš Čop, rojen 3. 3. 1981 
v Brežicah, z dnem 27. 11. 2013 vpiše v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, 
Barjanska cesta 3 (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Jaka Simončič, rojen 28. 8. 
1983 v Ljubljani, z dnem 27. 11. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 6 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.).

Obveščamo vas, da se Maja Ravbar Nusdorfer, 
rojena 14. 12. 1967 v Kopru, z dnem 27. 11. 2013 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Ajdovščini, Tovarniška 2a.

Obveščamo vas, da se Aleksandra Ljujić Kerševan, 
rojena 11. 8. 1974 v Ljubljani, z dnem 27. 11. 2013 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Ljubljani, Linhartova cesta št. 9.

Obveščamo vas, da se Ana Grabnar, rojena 16. 7. 
1983 v Ljubljani, z dnem 27. 11. 2013 vpiše v imenik 
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odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški 
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Salinda Mrkajić, rojena 4. 4. 
1972 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, z dnem 27. 11. 
2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, s pisarno v Kopru, Kolodvorska cesta 2.

Obveščamo vas, da se Nina Globočnik, rojena 
6. 10. 1972 v Kranju, z dnem 28. 11. 2013 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kranju, Partizanska cesta 6 (zaposlena v odvetniški 
družbi Advokatura, Odvetnik Jože Kristan, o.p. d.o.o., 
Kranj).

Obveščamo vas, da se Tea Mlinar Kovačič, rojena 
7. 3. 1979 v Zagrebu, Hrvaška, z dnem 1. 12. 2013 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljubljani, Poljanski nasip 8 (zaposlena pri 
odvetniku dr. Blažu Kovačiču Mlinarju).

Obveščamo vas, da se Nataša Cehtl, rojena 27. 8. 
1977 v Mariboru, z dnem 3. 12. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6.

Obveščamo vas, da se Urška Krebelj, rojena 3. 3. 
1985 v Postojni, z dnem 10. 12. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Kopru, Ulica ob parku 2 (zaposlena v Odvetniški družbi 
Matoz o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Tanja Kordež Bromše, roje-
na 2. 10. 1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 14. 12. 2013 
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Sloveni-
je, s pisarno v Celju, Ljubljanska cesta 3a (zaposlena pri 
odvetniku Tomažu Bromšetu).

Obveščamo vas, da se Maja Ogrinc, rojena 24. 5. 
1982 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2014 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Likozarjeva 6.

Obveščamo vas, da se Marko Butinar, rojen 9. 8. 
1981 v Kopru, z dnem 1. 1. 2014 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, 
Verdijeva ulica 7.

Obveščamo vas, da se Gorazd Buda, rojen 17. 4. 
1961 v Postojni, z dnem 1. 1. 2014 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Dunajska cesta 160.

Obveščamo vas, da se Tina Božič Malneršič, rojena 
30. 6. 1978 v Postojni, z dnem 15. 1. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Postojni, Jenkova cesta 1.

Obveščamo vas, da se Tamara Bandelj, rojena 
9. 12. 1980 v Kopru, z dnem 15. 1. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Postojni, Jenkova cesta 1.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Danila Djokić, odvetnica iz 

Ljubljane, z dnem 31. 12. 2003 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Danile Djokić je 
Slobodanka Klinc, odvetnica iz Ljubljane, Nazorjeva uli-
ca 12.

Obveščamo vas, da se Iztok Sedlak, odvetnik iz 
Ljubljane, Trg osvobodilne fronte 13, z dnem 30. 12. 
2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniške-
ga poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnika poslov odvetniške pisarne Iztoka Se-
dlaka sta odvetnika Odvetniške družbe Vesel & Devjak 
d.o.o., o.p., Ljubljana,Trg osvobodilne fronte 13 – odve-
tnik Luka Devjak in odvetnik Peter Vesel.

Obveščamo vas, da se Nada Bolcar, odvetnica iz 
Solkana, Cesta IX. korpusa 46, z dnem 30. 12. 2013 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik odvetniške pisarne Nade Bolcar je od-
vetnik Blaž Bolcar iz Solkana, Cesta IX. korpusa 46.

Obveščamo vas, da se mag. Fredi Bančov, od-
vetnik iz Novega mesta, Kettejev drevored 7, z dnem 
13. 1. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne mag. Fredija Ban-
čova je Vesna Bajec, odvetnica iz Novega mesta, Glavni 
trg 10.

Obveščamo vas, da se Alojz Horvat, odvetnik iz 
Murske Sobote, Slomškova 1 (zaposlen pri odvetniku 
Juretu Horvatu), z dnem 15. 1. 2014 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi 
upokojitve.

Obveščamo vas, da se Vladimir Lužnik, odvetnik 
iz Ljubljane, Prešernova 15, z dnem 30. 1. 2014 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Vladimirja 
Lužnika je dr. Andrej Berden, odvetnik iz Ljubljane, Pod-
milščakova 9.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da Janja Žejn, odvetnica iz Lju-

bljane, z dnem 20. 11. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Trdinova 4, Ljubljana, na novi naslov: Tavčarjeva 
ulica 4, 1000 Ljubljana, GSM: 041/848-286.

Obveščamo vas, da Milomir Jovanović, odvetnik iz 
Ljubljane, z dnem 27. 11. 2013 preseli sedež pisarne z 
naslova Slovenska cesta 55 B, Ljubljana, na novi na-
slov: Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana, tel. 059/935-
384, e-pošta: odvetnik.jovanovicm@siol.net.

Obveščamo vas, da je David Pogorevc, odvetnik 
iz Slovenj Gradca, z dnem 1. 12. 2013 preselil sedež 
pisarne z naslova Francetova cesta 4, Slovenj Gradec, 
na novi naslov: Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec, tel. 
02/883-80-56 in 02/883-80-58, faks 02/883-80-57.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Cupin, 
o.p., d.o.o. (odvetnica Martina Cupin) z dnem 13. 12. 
2013 preselila sedež pisarne z naslova Kolodvorska 
cesta 1, Koper, na novi naslov: Mirce 20, 5270 Ajdov-
ščina, faks 056/20-20-20, GSM: 031/738-155, e-pošta: 
martina@cupin.si.

Obveščamo vas, da Odvetniška pisarna Mrva 
d.o.o. (odvetnik Blaž Mrva) z dnem 19. 12. 2013 pre-
seli sedež pisarne z naslova Ilirska ulica 17, Ljublja-
na, na novi naslov: Smrekarjeva 9, 1000 Ljubljana, tel. 
01/431-22-83, faks 01/434-94-89, GSM: 041/310-316, 
e-pošta: blaz.mrva@mrva.si.

Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna An-
doljšek d.o.o. (odvetnica Tatjana Andoljšek) z dnem 
1. 1. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Dunaj-
ska cesta 151, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska 
cesta 116, 1000 Ljubljana, GSM: 051/601-395, e-pošta: 
tatjana.andoljsek@opam-law.com.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 

Odvetniška družba Marzidovšek in Ramor o.p., d.o.o., 
Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje spremenjena in sicer se 
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Ramor o.p., 
d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje.
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Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Odvetniška pisarna Cmok & Praznik, o.p. – d.o.o., Gle-
dališka ulica 2, 3000 Celje spremenjena in sicer se 
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba CMOK in 
partnerji, o.p. – d.o.o., Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da je odvetnica dr. Anita Dolinšek, 
roj. 6. 1. 1968 v Slovenj Gradcu, s sedežem pisarne v 
Mozirju, Šmihelska cesta 2, dne 18. 12. 2013 pridobila 
doktorski naziv.

Obveščamo vas, da Valerija Stušek, rojena 3. 8. 
1979 v Celju, odvetnica iz Ljubljane, Dvorakova ulica 
5, z dnem 24. 11. 2013 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Boštjanu Penku.

Odvetnica Valerija Stušek z dnem 25. 11. 2013 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na naslovu: Prešernova cesta 1, 3320 Velenje, tel. 
03/426-55-20, faks 03/426-55-21.

Obveščamo vas, da se na podlagi zapisnika o spre-
membi priimka po razvezi zakonske zveze Upravne eno-
te Žalec, številka: 211-2/2013-373 z dne 11. 12. 2013 
spremeni priimek odvetnice Karmen Orter Divjak iz Žal-
ca, Šlandrov trg 20/a, v: Karmen Orter.

Obveščamo vas, da je odvetnici Mojci Jesenek, 
roj. 17. 8. 1984 v Celju z dnem 31. 12. 2013 prenehalo 
delovno razmerje pri odvetniku Blažu Žibretu, Kersniko-
va ulica 12, 1000 Ljubljana in se je z dnem 1. 1. 2014 
zaposlila v Odvetniški pisarni Žibret, d.o.o., Kersnikova 
ulica 12, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da odvetnik Marko Klofutar, Stri-
tarjeva ulica 6A, Kranj, od dne 1. 1. 2014 dalje posluje 
kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Ošabnik, Klo-
futar in partnerji o.p. d.o.o. in kot samostojni odvetnik.

Obveščamo vas, da odvetnik Samo Ošabnik, Stri-
tarjeva ulica 6A, Kranj, od dne 1. 1. 2014 dalje posluje 
kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Ošabnik, Klo-
futar in partnerji o.p. d.o.o. in kot samostojni odvetnik.

Obveščamo vas, da je odvetnici Veri Kovačević, roj. 
27. 5. 1979 v Ljubljani z dnem 31. 12. 2013 prenehalo 
delovno razmerje pri odvetnici Mojci Lukančič, Poljanski 
nasip 6, 1000 Ljubljana in se je z dnem 1. 1. 2014 za-
poslila v Odvetniški pisarni Brence & Greifoner, d.o.o., 
Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da Sara Koršič, roj. 20. 4. 1978 v 
Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Štefanova 5, z dnem 
31. 12. 2013 preneha delovno razmerje pri odvetniku 
Goranu Kanalcu in se z dnem 1. 1. 2014 zaposli v Od-
vetniški družbi Kanalec, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 5, 
1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da Goran Kanalec, rojen 29. 11. 
1949 v Novem Sadu, odvetnik iz Ljubljane, Štefanova 
ulica 5, z dnem 31. 12. 2013 preneha opravljati odvetni-
štvo kot samostojni odvetnik.

Odvetnik Goran Kanalec z dnem 1. 1. 2014 nada-
ljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kanalec, o.p., 
d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da Slavko Vesenjak, rojen 19. 4. 
1981 na Ptuju, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraigher-
ja 5, z dnem 31. 12. 2013 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnik zaposlen pri odvetniku Andreju Štiglicu.

Odvetnik Slavko Vesenjak z dnem 1. 1. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, 
tel./faks 02/251-14-71.

Obveščamo vas, da Blaž Bolcar, rojen 12. 1. 1980 v 
Šempetru pri Gorici, odvetnik iz Solkana, Cesta IX. kor-
pusa 46, z dnem 31. 12. 2013 preneha opravljati odve-
tništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetnici Nadi Bolcar.

Odvetnik Blaž Bolcar z dnem 1. 1. 2014 nadaljuje 
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem 

naslovu: Cesta IX. korpusa 46, 5250 Solkan, tel. 05/335-
13-72, faks 05/335-13-73.

Obveščamo vas, da Sanja Brezinščak, rojena 15. 8. 
1979 v Celju, odvetnica iz Ljubljane, Miklošičeva cesta 
20, z dnem 20. 1. 2014 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Jožetu Hriberniku.

Odvetnica Sanja Brezinščak z dnem 21. 1. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, 
tel. 01/231-55-63, faks 01/432-11-55.

V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2013 preneha 

samostojno odvetništvo odvetnice Brigite Kraljič iz Ljub-
ljane, Bleiweisova cesta 30, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Kraljič 
in Jandl d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odvetnica Brigita Kraljič z dnem 1. 1. 2014 nadalju-
je delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Kraljič in Jandl 
d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika mag. Igorja Grošlja 
iz Zagorja ob Savi, Cesta 9. avgusta 8b, glede na to, 
da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška 
družba Grošelj, o.p., d.o.o., Cesta 9. avgusta 8b, 1410 
Zagorje ob Savi.

Odvetnik mag. Igor Grošelj z dnem 1. 1. 2014 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Grošelj, 
o.p., d.o.o., Cesta 9. avgusta 8b, 1410 Zagorje ob Savi.

Obveščamo vas, da z dnem 1. 1. 2014 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnice Teje Balažic iz Ljub-
ljane, Bleiweisova cesta 30, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Teja 
Balažic, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odvetnica Teja Balažic z dnem 2. 1. 2014 nadalju-
je delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Teja Balažic, 
d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da Vanja Panjan, roj. 10. 10. 1984 
v Novem mestu, odvetnica iz Novega mesta, Dalma-
tinova ulica 1, z dnem 2. 1. 2014 preneha opravljati 
odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Jasni 
Simčič, Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo mesto, glede na 
to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška 
družba Simčič in Panjan, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 
1, 8000 Novo mesto.

Odvetnica Vanja Panjan z dnem 3. 1. 2014 nada-
ljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Simčič in 
Panjan, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo 
mesto.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 7113-82/2013-002 Ob-1203/14

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Občine Železniki z dne 19. 12. 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Železniki

I. Prodajalec in organizator javnega zbiranja po-
nudb: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je kmetija, na naslovu Davča 39, 

4228 Železniki, v k.o. Davča, ki obsega naslednje ne-
premičnine z ID znaki: 2075-593/3-0 (gozdno zemljišče), 
2075-600/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2075-601/0-0 (kme-
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tijsko zemljišče – del, stavbno zemljišče – del), 2075-
603/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2075-604/0-0 (kmetijsko 
zemljišče), 2075-605/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2075-
606/1-0 (gozdno zemljišče – del, kmetijsko zemljišče 
– del, stavbno zemljišče – del), 2075-83/0-1 (stavbno 
zemljišče).

Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj, 
saj predstavljajo enotno zaokroženo območje (kmeti-
jo), zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj 
naštete nepremičnine skupaj. Nepremičnine, ki so kme-
tijska zemljišča oziroma gozdovi, se bodo sicer prodale 
po postopku, kot ga za to predvideva Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) 
oziroma Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 
nasl.). Objava ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in 
gozdov bo izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni 
po objavi javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. 
Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega zbiranja 
ponudb mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup 
kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega zbiranja 
ponudb je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v 
postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Naj-
ugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic 
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za 
nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana pred-
kupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in Zakona o gozdovih.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, Ob-
čina Železniki je edini lastnik nepremičnin, ki so pred-
met javnega zbiranja ponudb. Nepremičnine so bremen 
proste.

Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za 
poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih 
aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Železniki.

III. Izklicna cena
Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 

100.000,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrože-
na na 1.000 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo 
od izklicne, ni možna.

V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepre-
mičninami (2 %). Davek na promet z nepremičninami 
in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice 
plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi 
prodajalec.

IV. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje 

dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene določene v 3. toč-
ki, in sicer 10.000 EUR na transakcijski račun prodajalca 
Občine Železniki, številka 01346-0100007492, ki se vodi 
pri Banki Slovenije, sklic: 00 720001-2013, s pripisom 
»varščina kmetija na naslovu Davča 39«. Izbranemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim 
ponudnikom. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni se-
stavni del ponudbe.

V. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Poleg 

te ponudbe je ponudnik dolžan priporočeno s povratnico 
ponudbo oddati tudi za nakup kmetijskih zemljišč in goz-
dov prodajalcu in Upravni enoti Škofja Loka.

Ponudba mora vsebovati:
a. podatke o ponudniku: ime in priimek/firmo po-

nudnika, naslov stalnega prebivališča/poslovni naslov, 
davčno številko, EMŠO/matično številko, telefonsko šte-
vilko, telefaks in e-poštni naslov kontaktne osebe, števil-
ko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za 
vračilo vplačane varščine

b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo 
DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti sta-
rejše od 30 dni.

c. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne 
cene v 3. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala 
nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena),

d. dokazilo o plačani varščini,
e. dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti la-

stninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji 
(kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna 
številka za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/po-
slovnega registra in davčno številko za pravne osebe),

f. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo 

biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v sloven-
ski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
Občine Železniki.

Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti 
kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup kme-
tije na naslovu Davča 39«. Ponudbo ponudniki vložijo 
osebno v glavno pisarno Občine Železniki, Češnjica 48, 
Železniki, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Žele-
zniki, Češnjica 48, Železniki. Na kuverti naj ponudniki 
označijo tudi svoj naziv ter sedež.

VI. Dodatni pogoji prodaje:
– nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno; poznejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ni 
možno, prodajalec ne odgovarja za napake premoženja, 
ki je predmet prodaje.

– Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla 
ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom po-
vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem raz-
pisne dokumentacije. Objava javnega poziva za zbiranje 
ponudb in objava ponudbe na oglasni deski Upravne 
enote prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z naju-
godnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti 
pogodbo. Obveznost sklenitve pogodbe z najugodnej-
šim ponudnikom ali katerimkoli drugim ponudnikom je 
izključena.

– V primeru, da bo imelo predkupno pravico več 
ponudnikov v istem vrstnem redu in bodo vsi ponudniki 
ponudili enako ceno, organizator pozove te ponudnike 
k oddaji nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno 
določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili t.i. po-
nudniki, pri čemer je najmanjši dvig kupnine 1.000 EUR.

– V primeru, da so med prejetimi ponudbami le 
ponudbe ponudnikov, ki nimajo predkupne pravice in je 
najugodnejših ponudb več, se pozove vse najugodnejše 
ponudnike k oddaji nove ponudbe, pri čemer se za iz-
klicno ceno določi ceno, ki so jo ponudili ti ponudniki, pri 
čemer je najmanjši dvig kupnine 1.000 EUR.

– Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna 
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
organizator zadrži njegovo varščino.

– Celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe na račun prodajalca. Rok plačila je 
bistvena sestavina pravnega posla in v primeru zamude 
se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu. 
Plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če 
kupnina ni plačana v navedenem roku 30 dni, organiza-
tor obdrži prejeto varščino.
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– Overjeno kupoprodajno pogodbo z zemljiškoknji-
žnim dovolilom za vpis lastninske pravice na nepremič-
nini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po preje-
mu celotne kupnine.

– Dana ponudba veže ponudnika še 90 dni po izte-
ku roka za oddajo ponudb.

– Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim 
ponudnikom, na podlagi sklepa župana Občine Žele-
zniki.

– Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki 
bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju 
s tem razpisom oziroma bodo nepopolne ali za katere 
ponudnik ne bo prejel izjave o sprejemu ponudbe za 
kmetijska zemljišča in gozdove, se ne bodo upoštevale.

– Predkupna pravica: skladno z Zakonom o kme-
tijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 
58/12) in Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 
in nasl.).

VII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispe-

la najkasneje do 10. 3. 2014, do 12. ure, na naslov: 
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. Javno 
odpiranje ponudb bo 11. 3. 2014, ob 9. uri, v sejni sobi 
na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
15 dni od odpiranja ponudb.

VIII. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki 
lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremični-
nah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih 
s tem zbiranjem ponudb, pri Mirjam Tolar, svetovalki za 
premoženjske zadeve, na tel. 047500-00-24. Ogled ne-
premičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

Občina Železniki

Št. 478-4/2014 Ob-1204/14

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12), 2. točke 7. člena Statuta Občine 
Lenart (MUV, št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in 
prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju 
2013/2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, 
na seji dne 20. 12. 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, 
tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@
lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC), 
in sicer sklop nepremičnin:

1. parc. št. 911/24, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
836 m²,

2. parc. št. 1094/16, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
196 m²,

3. parc. št. 911/26, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
809 m²,

4. parc. št. 70/11, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
119 m²,

skupna površina 1960 m².

Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo vse parcel-
ne številke skupaj, kot zaključena celota!

Nepremičnine so geodetsko odmerjene, elaborat 
je predan pristojni geodetski upravi, ki še o njem ni 
pravnomočno odločila. Podatki o parcelah in geodetske 
situacije so na voljo na uradni spletni strani.

Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo v sklo-
pu, je 39.200,00 EUR in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet v 
prodajni ceni (skupna vrednost znaša 32.131,15 EUR), 
DDV plača kupec.

V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet 
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere 
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezan-
ca ali po uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin (od točke F. do K.):

V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, 
št. 78/04; MUV, št. 20/10) so zemljišča, navedena pod 
točko A. po namenski rabi opredeljena kot pretežno pro-
izvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – indu-
strijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) 
(MUV, št. 9/12), s katerim so določene naslednje vrste 
dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje 
in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, pa-
pirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 
20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 22.11 Proi-
zvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za 
vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; 
24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,
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– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
– nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objek-

ti, nezahtevni in enostavni objekti.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se 

prodajajo skupaj kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-

-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnine, na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko: 00 701.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora po-
nudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske 
dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospo-
darske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zapo-
slitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest in 
predviden čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepre-
mičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko de-
javnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po 
namenski rabi opredeljeno kot pretežno proizvodno ob-
močje in se ureja pa se po Odloku o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske 
cone v Lenartu (MUV, št. 23/08).

Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh 
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč, 
velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina po-
godbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino v 
last in posest, občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, 
preostanek pa si zadrži, kot pogodbeno kazen, in kot 
garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim 
projektom nastala sled nerealizacije razvojnega pro-
jekta v območju industrijske cone in kot pogodbeno 
kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. 
Kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni 
(30 %), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do 
popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: do dneva 

sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če 
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponud-
nika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, 
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični-
nah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske v zemljiško knjigo nosi 
kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v 
Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 18. 2. 
2014, do 8. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti 
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: 
»Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnin«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
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Javno odpiranje ponudb bo dne, 18. 2. 2014, ob 9. 
uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 
Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart, pri Martinu Brezniku, martin.
breznik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo 
tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-1217/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v 
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične-
ga premoženja v najem (Uradne objave občine Izola, 
št. 24/2009 in 13/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slo-
venija, matična številka: 5874190000, davčna številka: 
SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, e-
-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju: Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je na-

slednja nepremičnina:
Objekt s pripadajočim dvoriščem na »kopališču 

Svetilnik«.
Predmet razpisa je oddaja:
– poslovne stavbe na kopališču Svetilnik, parc. 

št. 33/2, k.o. Izola, v skupni izmeri 317 m2 in
– dvorišča na kopališču Svetilnik, parc. št. 33/1, k.o. 

Izola, v skupni izmeri 670 m2.
Nepremičnina, ki se oddaja v najem, v naravi pred-

stavlja objekt v izmeri 317 m2 s pripadajočo teraso 
oziroma gostinskim vrtom v izmeri 670 m2. Obstoječa 
namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj let 
ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti, v preteklem 
letu je bila obnovljena streha. Pri obnovi objekta se v 
nosilno konstrukcijo ne posega, prav tako se ne posega 
v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni nobenega 
premičnega inventarja, objekt je najemnik dolžan opre-
miti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodaj-
nega mesta je 2.836,00 EUR. Prodajno mesto se odda 
v najem za določen čas, in sicer za obdobje desetih let, 
z možnostjo podaljšanja.

III. Pogoji najema
1. Splošni pogoji najema
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vpla-

čati varščino v višini 1.000 EUR na naslov: Ob-
čina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št.: 
01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine sve-
tilnik«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala 
z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opra-
vljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse 

davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati 
v korist občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki 
so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma upora-
bi prostorov s strani najemnika, so strošek najemnika in 
v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je 
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varo-
vano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina 
ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na 
premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je iz-
brani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme 
oddajati v podnajem. Nepremičnine se najemajo po 
načelu videno–najeto.

Izklicna cena prodajnega mesta je bila določena 
skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega 
cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. toč-
ko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Urad-
ni list RS, št. 13/11 – UPB-3, 18/11), DDV ni obračunan.

Občina si pridržuje pravico, da na lokaciji ne izbere 
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi po-
stopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, 
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izka-
zanih stroškov (varščina).

2. Dodatni pogoji najema
Najemnik je dolžan na najeti javni površini zago-

toviti izvedbo dejavnosti v skladu z izdelanimi idejnimi 
zasnovami, ki sta podrobneje opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji. Najemnik mora zagotoviti izvedbo ponudbe, 
ki je kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim 
okusom gostov različnih ciljnih skupin in cenovnih ra-
zredov, kakovostna in primerna okolju, v katerem objekt 
deluje. Poleg izvedbe osnovne gostinske dejavnosti je 
v objektu najemnik dolžan zagotoviti prostor za prvo 
pomoč skladno z izdelanim idejnim načrtom.

Stroške, ki bodo nastali do pridobitve potrebnih 
dovoljenj, prevzame najemnik in Občina ne prevzema 
nikakršnih odgovornosti za njihov nastanek.

2.1 Vlaganja:
– Objekt je že nekaj časa zaprt in ne obratuje. 

Potrebno je sanirati ter urediti objekt tako, da bo lahko 
nemoteno funkcioniral za predvidene programe.

– V poslovnem načrtu rabe objekta je dolžan naje-
mnik precizno in opredeljeno določiti tudi: višino (zne-
ske) vlaganj v poslovni prostor ter določiti rok izvedbe 
vlaganj.

– Vrsta vlaganj je razvidna iz projektantskega opisa, 
ki je priloga razpisni dokumentaciji. Nabava gostinske 
in druge opreme ni zajeta in jo mora ponudnik prikazati 
ločeno po funkcionalnih sklopih.

– Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni 
prostor se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj 
potrebnih za usposobitev objekta.

– Višina investicijskih vlaganj se poračunava v sklo-
pu najemnine.

– Predračun za investicijska vlaganja mora biti po-
trjen s strani Občine, ravno tako mora biti Občini omo-
gočeno, da skozi izvedbo del sproti spremlja izpolnitev 
teh obveznosti.

– Investicijska vlaganja morajo biti izvedena s skrb-
nostjo dobrega gospodarja.

– V primeru, da najemnikova vlaganja presežejo 
dogovorjeni obseg potrjenih vlaganj, se navedeni višek 
vloženih sredstev praviloma šteje kot nepovratni vložek 
v breme najemnika.
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– V primeru, da pride do predčasnega odstopa od 
pogodbe s strani Občine, se najemniku povrne razlika 
do priznanih in s strani Občine potrjenih vlaganj.

2.2 Najemnina:
– Najemnina je določena v neto znesku in jo je 

najemnik dolžan plačevati Občini za vsak tekoči mesec 
veljavnosti pogodbe.

– Najemnina za najem objekta s pripadajočim dvo-
riščem – teraso se poračunava z investicijskimi vlaganji.

– Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo 
tekoče in redno zviševala skladno s predpisi, brez skle-
panja dodatkov k najemni pogodbi.

IV. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komi-

sija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma 
obliki in s prilogami, kot sledi:

1. Dokumentacija in listine v skladu z javnim raz-
pisom

– ponudba in priloge ponudbe morajo biti v vsebini 
oziroma izpolnjene v skladu z Javnim razpisom, v ori-
ginalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani 
zakonitega zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in 
prilogami v skladu z Javnim razpisom.

2. Ponudba:
– ponudba obrazec je priloga Javnega razpisa in 

mora biti izpolnjena kot to določa Javni razpis.
3. Soglasje glede najemne pogodbe
– predlog najemne pogodbe mora biti na zadnji 

strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s 
predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo pod-
pisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega 
zapisa.

4. Dokazila o pravnem statusu ponudnika:
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra v 

katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 15 dni glede 
na dan oddaje ponudbe;

– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek 
iz uradne evidence v katerem je ponudnik vpisan, ki ni 
starejši od 15 dni glede na dan oddaje ponudbe.

5. Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o 
plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 15 dni 
glede na dan oddaje ponudbe.

6. Dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe. BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 

in kazalniki za leto 2013,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 

1/SP in kazalniki za leto 2013.
7. Izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola:
– vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih 

proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova naje-
mnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za 
stavbno zemljišče – priloga.

8. Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – priloga.
9. Poslovni načrt rabe objekta:
– vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt izvedbe).
10. Program in koncept izvajanja dejavnosti.
11. Dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe:
– dokazilo, da je ponudnik vplačal varščino v višini 

1000 EUR.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 3. 3. 2014 (datum 
poštnega žiga), na naslov Občina Izola, Sončno nabrež-

je 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb 
»Svetilnik« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji raz-
pisa, ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, 
ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane 
prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporav-
nane obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik sme 
oddano ponudbo spremeniti/in ali dopolniti do poteka 
roka za oddajo ponudb.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe 

bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega 
premoženja v najem, imenovana s sklepom župana, 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 5. 3. 
2014, od 15.30 dalje, v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo od-
pirale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. 
Na odpiranju ponudb bo Komisija ugotavljala popolnost 
ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih 
ponudb, ponudb pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, 
ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ter 
ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe 
(obrazec ponudbe, izjave ponudnika, poslovni načrt, 
parafirana pogodba, program in koncept izvedbe de-
javnosti, plačana varščina), Komisija ne bo upoštevala. 
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistve-
ne elemente ponudbe (obrazec ponudbe, parafirana 
pogodba, izjave ponudnika, poslovni načrt, program in 
koncept izvedbe dejavnosti, plačana varščina), ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo (dokazila o pravnem statu-
su ponudnika, dokazilo o finančni sposobnosti). Rok za 
dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe 
ne bo dopolnil v postavljenem roku, Komisija te ponudbe 
v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet oddaje,
– ponudba na prodajnem mestu,
– koncept ponudnika.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov:

Merila Možne točke

1 Višina ponujene najemnine do 40

2 Ponudba dejavnosti na prodajnem 
mestu (vsaka dejavnost 6 točk, max. 
30 točk) do 30

3 Koncept ponudnika do 30

Skupaj 100

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, 
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje 
število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov 
dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove 
ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi poga-
janja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu 
končno odločitev.
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda 

sklep o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno po-
godbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v nave-
denem roku, Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša 
za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v 
podaljšanem roku, se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu 
izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak 
ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem. V 
primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za na-
jem, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku 
javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna 
cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbira-
nje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju 
ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obrav-
navanja prispelih ponudb.

X. Ogled nepremičnin in razpisna dokumentacija
Predmet najema si je mogoče ogledati po predho-

dnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z 
ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: zeljko.
kerezovic@izola.si.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v vložišču 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna 
dokumentacija je brezplačna.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zain-
teresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-03-52 ali po 
el. pošti na: zeljko.kerezovic@izola.si.

Občina Izola

Št. 610-3/2014 Ob-1229/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 53/07, 77/07, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13), v skladu z določili Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-

turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12), Mestna občina Celje, Trg 
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja

javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 

Mestna občina Celje v letu 2014
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kultur-

nih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofi-
nancirala Mestna občina Celje v letu 2014.

2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na 

področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez in orga-

nizacij;
F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), 
ki jo bo v letu 2014 sofinancirala MOC (7. alineja 2. člena 
ZUJIK).

Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, 
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, 
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno 
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki 
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kul-
turo RS.

Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki 
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere 
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki 
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga 
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega 
poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (od-
hodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi 
viri financiranja projekta in njihov obseg.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko pri-

javijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje poziva:

a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ 
založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne 
dejavnosti in F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska 
iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra 
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustrezne-
ga potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj 
registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti 
v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega 
akta);

– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na ob-
močju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od 
dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 327 

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2014 na 
območju Mestne občine Celje;

– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno 
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela 
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega 
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo 
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knež-
jem mestu« v letu 2014. Projekt mora izvajalec uskladiti 
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda 
Celeia Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim 
dogovorom.

Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega 
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani 
po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli 
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih stra-
neh razpisne dokumentacije);

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;

b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 

področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo 
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo 

za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši 
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o 
vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične 
osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine 
Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste 
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli 
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture 
(Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);

d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne 
dejavnosti:

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v 
kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali dru-
ge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v 
razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež oziroma 
stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje;

e/ za področje E/ splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij:

– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe za-
sebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki 
imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine 
Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vklju-
čenih vsaj 30 društev;

– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobiva-

nje dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v inte-

resu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno de-

lovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne 
dejavnost v društvih;

– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejav-
nost v Mestni občini Celje;

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.

f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pev-
skih društev:

– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska 
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je 
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje 
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);

– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih dru-
štev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, 
C/, D/, in E/);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov.

Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov 
lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno 
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega 
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonite-
ga zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in fizičnih 
osebah ne bodo upoštevane.

5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov pre-
dlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne 
morejo biti predmet pritožbe.

6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2014 

predvidenih 187.162 EUR, na kontu št. 413302 na na-
slednjih področjih v zneskih:

A/ društvena kulturna dejavnost: 88.000 EUR

B/ založniška dejavnost: 14.000 EUR

C/ plesna dejavnost: 12.000 EUR

D/ vizualna dejavnost: 12.000 EUR

E/ splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij: 41.012 EUR

F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev: 20.150 EUR

Skupaj: 187.162 EUR

Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.

Za predloge projektov predlagateljev na vseh po-
dročjih poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ za-
ložniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/vizualne 
dejavnosti), E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez 
in organizacij in F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev, ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofi-
nancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi 
za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem 
pozivom.

Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od 
prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, 
ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 13/11 s spremembami) ni med oproščenimi.

Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, 
da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje 
ne bi bili izvedljivi.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo 
z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o 
sofinanciranju projekta v letu 2014. Projekt bo sofinan-
cirala v okviru proračunskih možnosti.

8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge pre-
dlogov poziva
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Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dne 
31. 1. 2014 in zaključi z dnem 1. 3. 2014.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kon-
tinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:

1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge 

predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga 

projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravil-

nih podatkih OBR – 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev poziva – oživitev 

starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3
6. Predlog projekta OBR – 4
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta 

OBR – 5
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2014 

OBR – 6
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sode-

lovanje na pozivu.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji 

projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Me-
stne občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila) ozi-
roma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se 
mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@
celje.si ali tanja.opresnik@celje.si).

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, 
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu 
Vladu Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@
celje.si ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, 
e-mail: tanja.opresnik@celje.si.

10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu 

z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga 
projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahte-
vane dokumente 5. Točke Navodila predlagateljem pro-
jektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 1. 3. 2014. 
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporoče-
no po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora 
prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem roku se 
bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.

Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2013, 
z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kul-
turne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje 
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov 
predlagatelja posameznega projekta.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. 

Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog 
Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu 
prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele 
v času od začetka pozivnega roka do zaključka po-
zivnega roka, t.j. do 1. 3. 2014. Po tem roku se vloge 
izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja 
vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC 
ne bo mogoča.

Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili pre-
dlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v do-
kumentaciji poziva, se bo štela za nepopolno vlogo 
predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog 
predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na 
kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predla-

gatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, 
pomembnih za izdajo odločbe.

Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili 
o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu 
obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku pri-
spele povratne izjave predlagateljev in oblikovala končni 
predlog sofinanciranja projektov.

Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu po-
ziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni 
z odločbo.

Mestna občina Celje

Št. 44/2014 Ob-1241/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v 
nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13,), 48. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/13) in 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v na-
jem (Uradne objave 24/2009), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču 

»Lonka«
1A: Del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, 

ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in 
sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, 
z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo 
sladoleda ter osvežilnih brezalkoholnih pijač – eno pro-
dajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema 
je 2.100 EUR.

1B: Del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, 
ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, v 
izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajne stojni-
ce za peko palačink, pokovke, sladkorne pene, koruze, 
praženih mandeljnov ter osvežilnih brezalkoholnih pijač 
– eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje 
najema je 2.100 EUR.

2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
2A: Del zemljišča s parcelno št. 2 in 1373/6, k.o. 

Izola, v skupni izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno po-
vršino ob sprehajalni poti ob morju vključno s prodajnim 
kioskom, v izmeri 4 m2, z namenom prodaje izdelkov 
domače in umetne obrti – skupno šest prodajnih mest. 
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta 
za celotno obdobje najema je 1.914 EUR.

2B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola, v 
skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino in 
sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim 
kioskom, v izmeri 7m2, z namenom prodaje spominkov 
domače obrti (unikatni spominki) in umetne obrti (plažni 
artikli in razni spominki) – eno prodajno mesto. Izklicna 
cena za obdobje najema je 1.559 EUR.

2C: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola, v 
skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob 
sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 
7 m2 z namenom prodaje izdelkov domače in umetne 
obrti – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posa-
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meznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema 
je 1.759 EUR.

2D: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v 
izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Veli-
kem trgu, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2 
z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, 
unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna 
cena za najem posameznega prodajnega mesta za ce-
lotno obdobje najema je 1.759 EUR.

3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«:
3A: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izme-

ri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
Svetilnik, z namenom postavitve trampolina – eno pro-
dajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema 
je 900 EUR.

3B: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izme-
ri do 15 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
»svetilnik«, z namenom postavitve kioska za oddajo 
senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto. Izklicna 
cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3C: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v iz-
meri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
»svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pago-
de z namenom izvajanja masaž – eno prodajno mesto. 
Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3D: Del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, v iz-
meri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del 
sprehajalne poti ob morju pri kopališču »svetilnik«, za 
postavitev enega prodajnega kioska, z namenom pro-
daje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno 
galanterijsko blago, plažni artikli) – eno prodajno mesto. 
Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno 
obdobje najema je 1.200 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A, 
1B in 2A se odda v najem za čas od 1. 5. 2014 do 31. 10. 
2014, prodajna mesta pod točkami 2B, 2C, 2D, in 3D 
se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2014, 
prodajna mesta pod točkami 3A, 3B in 3C se oddajo v 
najem za obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja živil in 
pijač, razen v točkah, kjer je to izrecno navedeno. Na-
membnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja 
kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli pred-
nost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo 
iz II. točke tega razpisa (predmet oddaje). Na lokacijah, 
kjer je več prodajnih mest, bo prednost pri izbiri lokacije 
določena na osnovi največjega števila zbranih točk – 
ponudnik z najvišjim številom zbranih točk bo prvi izbiral 
prodajno mesto za svojo dejavnost.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbra-
no obdobje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega 

mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega 
kioska, kjer je to v točkah od 1 do 3 navedeno. Vse 
ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna 
streha nad glavo in dodatni animacijski program je v 
domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola. 
Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukci-
je ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega 
programa, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje 
Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena 
na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi 
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. V skladu z 
2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV ni ob-
računan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije podračun št: 01240-0100006381 s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502-34/2014«. Izbranemu po-
nudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola 
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna naje-
mnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (ele-
ktrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na 
podlagi izdane fakture.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. 
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija 
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki 
in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma 
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 

se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 
01240-0100006381.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 2. 2014 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb 
»Prodajna mesta 2014« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
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Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 
dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 26. 2. 
2014 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo 
komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahte-
vana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod iz-
klicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola 
neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo 
bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, izjave 
ponudnika, parafirana pogodba, opis programa oziro-
ma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu izvajal, 
plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. Ponudni-
ki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k 
dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo (dokazila 
o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davčnega urada 
RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok za dopol-
nitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne 
bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te ponudbe v 
nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter bo vlogo 
zavrgla kot nepopolno.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu,
– višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisni-

ka komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči 
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi pred-
nostnega seznama.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v 
navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na osta-

la določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic 
zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu 
izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak 
ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem po-
samezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik 
predložil več ponudb za najem posamezne nepremični-
ne, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku 
javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna 
cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbira-
nje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju 
ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obrav-
navanja prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih 
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: katja.rakar@
izola.si.

Občina Izola

Št. 041/14 Ob-1257/14

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 39. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13), Na-
črta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leti 2013 in 2014 in Sklepa občinskega sveta, 
sprejetega na 23. redni seji dne 12. 9. 2013,

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje
Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del 

št. 2, v stavbi št. 369, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5763580), 
z ID znakom 2144-369-2; dvosobno stanovanje v 
2. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 61,97 m2 (po SIST 
ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Kovorska 
cesta 15, Tržič, z ident. številko stavbe 2144-369, sto-
ječe na parc. št. 225/3, k.o. 2144 – Bistrica. Stanova-
nje je oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno 
najemnino.

Izhodiščna cena je 47.520,00 EUR. Cena je nave-
dena brez davščin, ki jih plača kupec.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 31. 1. 2014 / Stran 331 

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno 
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi 
ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Tržič (Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v 
svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik 
oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina 
se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je av-
tomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v nave-
denem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico 
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v 
postopku javnega zbiranja ponudb.

7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zaprti 
kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za na-
kup stanovanja Kovorska cesta 15 – Ne odpiraj«, in sicer 
osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, ali priporočeno po pošti na naslov: Ob-
čina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 
Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo 
biti vročene osebno najkasneje do 19. 2. 2014 do 12. ure.

8. Ponudniki so dolžni do 19. 2. 2014 do 12. ure 
plačati varščino v višini 10 % od ponujene cene. Plačilo 
varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za 
upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, 
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna 
plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za 
nakup stanovanja Kovorska cesta 15«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno ozna-
čenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) 
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 19. 2. 
2014, ob 15. uri.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponud-
nikom, je izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo v roku 15 dni 
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnje-
na tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni.

12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi 
pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremični-
ne pri Tomažu Ropretu, tel. 04/59-71-527.

13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tr-
žič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do 
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano 
varščino brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
državljani Republike Slovenije in državljani držav članic 
EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah 
EU. Ponudbo lahko predloži tudi skupina fizičnih ali 
pravnih oseb (skupna ponudba). Taka ponudba mora 
poleg ostale dokumentacije vsebovati tudi navedbo so-
lastniškega deleža, ki ga kupuje posamezni partner v 
skupni ponudbi, pri čemer mora biti vsota deležev vseh 
partnerjev enaka celoti. Vsak partner v skupni ponudbi 

mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede 
svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni 
pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja 
kumulativno, za vse partnerje skupaj.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje 
dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – 
osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, 
samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma za-
stopnike),

– številko transakcijskega računa za primer vračila 
varščine ter davčno številko,

– redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega 
registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva 
vložitve ponudbe,

– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v 
postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da po-
nudnika zastopa pooblaščenec,

– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema 

vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb ter da je se-
znanjen, da je stanovanje oddano v najem za nedoločen 
čas za neprofitno najemnino.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine 
predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali 
pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni 
iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (ne-
pravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopol-
ne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
18. Izročitev stanovanja v posest kupcu se opravi 

po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič v 

15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. 
Če ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navede-
nem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko 
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-
daljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.

20. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo na 
stroške kupca uredila Občina Tržič.

21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko over-
jeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kup-
nine.

22. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno- 
kupljeno«.

23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine 
Tržič, www.trzic.si.

Občina Tržič

 Ob-1280/14

Povabilo k oddaji ponudbe
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva  

za izgradnjo komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim 

bazenom« v Kopru
1. Mestna občina Koper (v nadaljevanju tudi: »na-

ročnik« ali »občina« ali »javni partner«) na podlagi in v 
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skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06, ZJZP), Zakona o javnem na-
ročanju (uradno prečiščeno besedilo, UPB5) (Uradni list 
RS, št. 12/13 v nadaljevanju: ZJN-2), Akta o javno-za-
sebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na 
območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim 
bazenom« (Uradni list RS, št. 59/13, Akt o javno-zaseb-
nem partnerstvu) vabi vse zainteresirane ponudnike 
oziroma kandidate (v nadaljevanju tudi: »ponudnik«, 
»kandidat«, »izvajalec javno-zasebnega partnerstva« 
ali »zasebni partner«), da skladno z razpisno dokumen-
tacijo predložijo vloge oziroma ponudbe za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo komunalne 
opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt 
z olimpijskim bazenom« v Kopru (v nadaljevanju tudi: 
»projekt«). Javni razpis je objavljen na Portalu javnih 
naročil, v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem 
listu Evropske unije in na spletnih straneh Mestne ob-
čine Koper.

2. Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem po-
nudb ustavi postopek sklenitve javno-zasebnega par-
tnerstva. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni 
zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partner-
stva. Vsebina javno-zasebnega partnerstva in obseg del 
sta razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Izvedba javno-zasebnega partnerstva, ki je pred-
met tega razpisa, se financira iz lastnih sredstev zaseb-
nega partnerja.

4. Naročnik bo izbral zasebnega partnerja, ki bo za 
izvedbo projekta dal ekonomsko najugodnejšo ponud-
bo. Cena izvedbe projekta kot eno izmed meril za izbor 
zasebnega partnerja, mora biti izražena v površini (m²) 
poslovnih prostorov večnamenskega objekta z olimpij-
skim bazenom v Kopru brez parkirnih mest v kletnih 
garažah (v nadaljevanju tudi: »objekt«), ki je ob izvedbi 
postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva v lasti 
naročnika. Za izvedbo projekta zasebni partner ne bo 
prejel plačila v denarju, temveč bo naročnik na zasebne-
ga partnerja prenesel lastninsko pravico na tisti površini 
objekta, ki bo dogovorjena s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu.

5. Za poplačilo izvedbe projekta sta na voljo dva 
ločena posamezna objekta, ki tvorita sestavni del objek-
ta, označena kot E in F, ki sta oba v nedokončani III. 
gradbeni fazi. Objekt E in objekt F sta na voljo v celoti. 
Skica obeh posameznih objektov skupaj je sestavni del 
te razpisne dokumentacije. Gre za objekta, v katerih se 
nahajajo poslovni prostori. Tako posamezni objekt E, 
kakor tudi posamezni objekt F, sta zgrajena do vključno 
drugega nadstropja. V skladu z gradbenim dovoljenjem 
za objekt, ki ga je izdala UE Koper, ima investitor pravico 
graditi objekt, tako da imata oba posamezna objekta E 
in F zgrajenih 9 (devet) etaž (klet II, klet I, pritličje in šest 
nadstropij, posamezni objekt E tudi mezanin). V skladu 
s tem bo zasebni partner pridobil tudi pravico gradnje 
dodatnih nadstropij na posameznem objektu E in F.

6. Lastninska pravica se glede na število m² povr-
šine objekta, navedene v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu, sklenjene na podlagi ponudbe izbranega 
ponudnika, prenaša po vrstnem redu, tako da se najprej 
prenaša na objektu E in nato na objektu F. V obeh objek-
tih pa se površine objekta glede na ponudbo polnijo po 
vrstnem redu od pritličja proti višjim nadstropjem, kot je 
to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik je 
že pričel s postopkom vzpostavitve etažne lastnine za 
objekt, ki še ni vzpostavljena in ni vpisana v kataster 
stavb. Za ta namen je že izdelal elaborat za vzpostavitev 
etažne lastnine na objektu, ki je sestavni del te razpisne 
dokumentacije. Naročnik pričakuje, da bo etažna la-

stnina v kataster stavb in zemljiško knjigo vpisana pred 
zaključkom vseh del za izvedbo projekta, zato bo na za-
sebnega partnerja v skladu z določbami pogodbe o jav-
no-zasebnem partnerstvu prenesel lastninsko pravico 
na posameznih delih objekta glede na število m², ki bodo 
navedeni v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, in v 
skladu s pravili polnjenja površin, kot so določena v tej 
razpisni dokumentaciji.

7. Prenos lastninske pravice bo izveden namesto 
plačila v roku 30 dni od dneva uspešno izvedene pri-
mopredaje zgrajene komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim baze-
nom« v Kopru, ki sledi odpravi napak in pravnomoč-
nemu uporabnemu dovoljenju, skupaj s končnim ob-
računom del. Z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila 
za vknjižbo lastninske pravice na v pogodbi o javno-
-zasebnem partnerstvu določenih posameznih delih 
posameznih objektov E in F naročnik izpolni svojo 
pogodbeno obveznost.

8. Prenos lastninske pravice bo potekal in bo izve-
den v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), v skladu s katerima 
je v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih 
straneh Mestne občine Koper objavljeno javno zbiranje 
ponudb s povabilom k dajanju ponudb za razpolaganje 
(nakup) površin posameznih objektov E in F, tako da se 
ponudbe dajejo v obliki vloge/ponudbe za sklenitev jav-
no-zasebnega partnerstva v skladu s tem razpisom za 
izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja 
»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru.

9. Zasebni partner bo s trenutkom sklenitve pogod-
be o javno-zasebnem partnerstvu, ne glede na to, da s 
tem trenutkom še ne postane lastnik površin objekta, 
takoj prevzel breme vseh stroškov, ki se nanašajo na 
površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-zaseb-
nem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v skladu 
z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last in sku-
pne dele in skupne površine celotnega objekta, zlasti pa 
stroške urejanja skupnih površin in delov, vzpostavitve 
etažne lastnine, zavarovanja in vseh ostalih skupnih 
stroškov, ki se nanašajo na objekt, vse sorazmerno 
med površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-
-zasebnem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v 
skladu z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last, 
in površino celotnega objekta.

10. Zasebni partner mora komunalno infrastrukturo 
zgraditi po PGD, PZI projektni dokumentaciji po pravilu 
»ključ v roke«, kar med drugim pomeni, da se pogodbe-
na cena, ki je kot fiksna cena določena s pogodbo, ne 
more spremeniti. Določilo »ključ v roke« pomeni, da bo 
zasebni partner izvedel vsa dela, potrebna za izgradnjo 
pogodbenega predmeta ter odpravil vse pomanjkljivo-
sti, ugotovljene s strani javnega partnerja, in da obsega 
pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in 
presežnih del z izključenim vplivom manjkajočih del na 
pogodbeno ceno. Zasebni partner se zavezuje, da bo 
izvedel tudi vsa presežna in nepredvidena dela, vse v 
okviru pogodbene vrednosti po pravilu »ključ v roke«, 
vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

11. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik 
v primeru prejema ne bo upošteval. Na javni razpis se 
lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni 
podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za pri-
znanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 in ostale 
pogoje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumen-
tacije.
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Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v 
skladu z določili tega povabila in navodil.

12. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni za-
vezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
Javni partner sme vse do sklenitve pogodbe o javno-za-
sebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza 
postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenje-
valni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da 
kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. 
Okoliščine, ki kažejo, da kandidat ne bo mogel izpolnjeva-
ti obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, 
so zlasti če je nad njim uveden stečajni postopek, posto-
pek likvidacije ali prisilne poravnave, če nima poravnanih 
svojih obveznosti z naslova davkov in drugih dajatev, 
določenih z zakonom, če se izkaže, da je vlogi predložil 
neresnične podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev, o 
obstoju kaznivih dejanj organiziranega kriminala, korup-
cije, goljufije ali pranja denarja in podobno.

13. Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo 
najpozneje do 13. 3. 2014 do vključno 10. ure, v spreje-
mno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

14. Ponudniki oddajo eno ponudbo/vlogo za skleni-
tev javno-zasebnega partnerstva, s katero se bo štelo, 
da hkrati oddajajo tudi ponudbo po postopku javnega 
zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, kot je obja-
vljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani Mestne občine Koper in naveden v tej razpisni 
dokumentaciji.

Mestna občina Koper

 Ob-1281/14

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Opis predmeta prodaje
Mestna občina Koper je na Portalu javnih naro-

čil objavila javni razpis za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva »Izgradnja komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim baze-
nom« v Kopru«. Predmet javno-zasebnega partnerstva 
je izgradnja komunalne opreme za območje opremljanja 
»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom v Kopru«, 
ki se financira iz lastnih sredstev zasebnega partner-
ja. Predmet prodaje so površine poslovnih prostorov 
oziroma posamezni deli posameznih objektov E in F, 
brez parkirnih mest, ki sestavljajo večnamenski objekt 
z olimpijskim bazenom v Kopru. Mestna občina Koper 
jih bo prenesla v last najugodnejšemu ponudniku ozi-
roma zasebnemu partnerju, ki bo zgradil komunalno 
opremo. Največja možna površina objektov, s katero 
s tem razpisom razpolaga Mestna občina Koper, je 
6.269,96 m² (robni pogoj) površin poslovnih prostorov 
v posameznih objektih E in F, v sklopu večnamenskega 
objekta z olimpijskim bazenom v Kopru, ki se nahaja na 
parcelah številka 1397/4, 1397/16, 1557/11, 1557/12, 
1557/13, 1557/10, 1401/3, 1401/4, 1402/5, 1402/6, 
1405/3, 1405/4, 1403/2, 1405/2, 1423/6, 1423/7, 1423/4, 
1423/5, 1430/21, 1430/14, 1430/15, 1430/16, 1430/18, 
1397/22,1397/21 in 1430/20 vse k.o. Koper. Posamezni 
objekti E in F so v celoti v lasti Mestne občine Koper. 
Posamezni objekti ter njihovi deli, ki so predmet razpisa, 

so razvidni iz skic in načrta etažne delitve, ki so priloga 
in sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil izvedbo 
vseh del po razpisni dokumentaciji, potrebnih za izgra-
dnjo, dokončanje in primopredajo komunalne opreme za 
najnižjo ponudbeno ceno izraženo v m² površin poslov-
nih prostorov v posameznih objektih E in F.

3. Vrsta pravnega posla: izvedba javno-zasebne-
ga partnerstva, kjer Mestna občina Koper kot plačilo 
za izvedbo projekta »Izgradnja komunalne opreme na 
območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim 
bazenom v Kopru« na zasebnega partnerja prenese la-
stninsko pravico na v pogodbi o javno-zasebnem partner-
stvu opredeljeni površini poslovnih prostorov na posa-
meznih objektih E in F, in sicer po izpolnitvi vseh pogojev 
iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Za ta namen 
bo sklenjena tudi posebna prodajna pogodba v roku 30 
dni po uspešno izvedenem projektu, kar pomeni po pri-
mopredaji izvršenih del, ki so predmet javno-zasebnega 
partnerstva, ki sledi odpravi napak in pravnomočnem 
uporabnem dovoljenju, skupaj s končnim obračunom del.

4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je 
13. 3. 2014, do 10. ure.

5. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora veljati najmanj do 13. 6. 2014.

6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe za nakup poslov-

nih prostorov predložiti v okviru postopka sklenitve jav-
no-zasebnega partnerstva, tako da dajo vlogo za skle-
nitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, kot je 
objavljeno na portalu javnih naročil in spletnih straneh 
Mestne občine Koper št. 354-130/2013 »Izgradnja ko-
munalne opreme na območju opremljanja »večnamen-
ski objekt z olimpijskim bazenom« št. 354-130/2013« 
v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj! – Ponudba za 
JZP Izgradnja komunalne opreme na območju opre-
mljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« 
št. 354-130/2013« na naslov Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, 6000 Koper. Za pravočasno oddano ponudbo 
se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov na-
ročnika ali je oddana osebno do 13. 3. 2014 do vključno 
10. ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel 
za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Na zadnji 
strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov 
ponudnika. Ponudba se bo štela za popolno, če bo 
pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna. Ponudba ponudnika ali morebitna spremem-
ba/dopolnitev/umik ponudbe bo zavrnjena pred začet-
kom javnega odpiranja ponudb, če:

– ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj 
navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki 
sta navedena),

– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene 

ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte. V prime-
ru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je po-
nudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take 
ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. 
Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil 
ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik bo ocenil kot najugodnejšo ponudbo po-
nudnika, ki bo vsa dela po razpisni dokumentaciji izvedel 
za občino čim ceneje, t.j. ponudil najmanjše število m² 
površin poslovnih prostorov v posameznih objektih E in 
F, ki so v lasti Mestne občine Koper in ki jih od nje prej-
me v last kot plačilo za opravljeno delo po tej razpisni 
dokumentaciji (npr. 1.975 m²).

Površine poslovnih prostorov, opredeljene v pogod-
bi o javno-zasebnem partnerstvu, se bodo v roku 30 dni 
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po uspešno izvedenem projektu, kar pomeni po primo-
predaji izvršenih del, ki so predmet javno-zasebnega 
partnerstva, ki sledi odpravi napak in pravnomočnem 
uporabnem dovoljenju, skupaj s končnim obračunom 
del, skladno z določili pogodbe o javno-zasebnem par-
tnerstvu in posebne prodajne pogodbe, prenesla v last 
ponudnika oziroma zasebnega partnerja, tako da bo 
Mestna občine Koper izstavila zemljiškoknjižno dovoli-
lo, s katerim bo dovolila vknjižbo lastninske pravice na 
zasebnega partnerja, na katere bo podpis zakonitega 
zastopnika občine notarsko overjen.

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima 
naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega 
naročila.

7. Način in rok plačila kupnine
Plačilo kupnine se izvede v obliki izgradnje komu-

nalne opreme na območju opremljanja »večnamenski 
objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru, ki mora biti 
izvedena najkasneje do konca decembra 2014. Rok 
izgradnje je pogoj za izbor najugodnejšega ponudnika v 
postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Mestna občina Koper kot naročnik bo za prenos 
lastninske pravice na površinah objekta (prodaja nepre-
mičnine) zasebnemu partnerju izstavila račun, na kate-

rem bo DDV obračunan v skladu z zakonsko določeno 
stopnjo v času izstavitve računa.

8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo potekalo 13. 3. 2014 ob 11. uri, 
v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta javnega 
zbiranja ponudb: podrobnejše pogoje za udeležbo v po-
stopku, informacije o predmetu prodaje in način obliko-
vanja ponudbe v postopku sklenitve javno-zasebnega 
partnerstva »Izgradnja komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom 
v Kopru«, je mogoče pridobiti v razpisni dokumentaciji, ki 
je ponudnikom dostopna na Portalu javnih naročil in na 
spletni strani Mestne občine Koper. Ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo dobijo tudi na naslovu Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Dodatna pojasnila 
razpisne dokumentacije sme zainteresirana oseba zah-
tevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil.

10. Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo 
nepremičnin: javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin Mestne občine Koper je objavljeno v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne 
občine Koper.

Mestna občina Koper
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-2/2012/12 Ob-1232/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati 
in s sedežem v Ljubljani, Majaronova ulica 6, ter z 
matično številko: 4047672000, vpiše sprememba statuta 
in sprememba programa stranke.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1192/14

Medij: TV AS.
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva 6, 

9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.

 Ob-1208/14

Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (pred-

sednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Su-
šnik, Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik 
Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, 
Miloš Jenko.

Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1209/14

Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Jesenice, 

Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih/glaso-

valnih pravic:
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18, Jesenice, 

9,1101 %,
– Nataša Harej, Cesta revolucije 1, Jesenice, 

9,7937 %,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a, Jesenice, 

9,4954 %.
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice, 32,8735 %,
– Vlado Kuroš, Blejska Dobrava 68, 4273 Blejska 

Dobrava 6,9973 %,
– Romana Purkart, Sebenje 73, Bled, 6,7363 %,
– Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 

5,4686 %.
Poslovodstvo: direktorica Nataša Harej.

 Ob-1216/14

Financiranje z oglaševanjem:
– 100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni 

val« je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 
1290 Grosuplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za 
radiodifuzijo in marketing, d.o.o., Taborska cesta 38D, 
Grosuplje).
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Objave gospodarskih družb

 Ob-1255/14

Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v 
zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnik 
GIPS DEKOR, Sašo Brezočnik s.p., Delavska pot 52, 
2344 Lovrenc na Pohorju, matična št. 3719421000, ob-
vešča upnike, da bo prenesel dejavnost na novoustano-
vljeno družbo, po postopku in na način, kot je opredeljen 
v 668.–672. členu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa preno-
sa podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni register, 
prenehal opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik.

GIPS DEKOR, Sašo Brezočnik s.p.
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Zavarovanja terjatev

SV 1307/13 Ob-1219/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opravilna številka 
1307/13 z dne 25. 11. 2013, se na stanovanju v Kopru, 
Vanganelska 37/a, v izmeri 54,70 m2, ki obsega dve 
sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo, teraso in kleti in je 
vrstna hiša, ki stoji na parceli številka 6310/7, katastr-
ska občina Semedela, last Kostanjšek Bojana, lastnine 
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe, številka 
46-5/93 310 z dne 15. 10. 1993, z Izjavo pravne na-
slednice prodajalca družbe Salonit Anhovo, Kamnolom 
Črnotiče, d.o.o. in kupca Kostanjšek Bojana o izgubi 
originalne pogodbe z dne 28. 10. 2005 in Potrdila z dne 
4. 3. 2003, zaznamuje sprememba zapadlosti terjatve 
upnika do dolžnika in zastavitelja Kostanjšek Bojana v 
višini 63.000,00 EUR brez obresti, kot izhaja iz nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj 
Drava iz Kopra, opravilna številka SV 1361/12, DK 66/12 
z dne 14. 11. 2012, in sicer "sprememba končnega roka 
vračila zadnjega obroka, ki je odslej 13. 11. 2014.
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Objave sodišč

Izvršbe

VL 70694/2013 Os-1072/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Lju-
bljani, opr. št. VL 70694/2013 z dne 9. 5. 2013, je bil dne 
21. 8. 2013 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge 
Gorenjske, z.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, 
proti dolžnici Ružici Kovačević (sedaj Ponjavič), Jelendol 
9, Tržič, zaradi izterjave 5.731,91 EUR s pripadki, rubež 
nepremičnine, to je stanovanja, ki ni vpisano v zemljiško 
knjigo, v velikosti 56,00 m2, v drugem nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Jelendol 9, Tržič (št. stavbe 72, 
št. stanovanja 9), s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, 
objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti 
dolžnice Ružice Kovačević (sedaj Ponjavič).

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 9. 1. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 266/2009 Os-1071/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji 
Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Maribor, Cesta zma-
ge 92, 94, 96, 98, 100 in 102, na predlog priglasitelja Nova 
Kreditna banka Maribor d.d., za vpis lastninske pravice na 
poslovnem prostoru v katastru stavb vpisano kot posame-
zni del stavbe št. 659-3064-183 in za vzpostavitev pravne-
ga naslova, 18. 12. 2013 izdalo sklep o začetku postopka 
za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe 
št. 2369-461-5/52-4-RB/KAL z dne 28. 12. 1977, sklenjene 
med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor 
z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke 
Gradnje Maribor z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, 
ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupcem 
Kreditno banko, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, ki ga je 
zastopal generalni direktor Rudi Vračko, s katero je proda-
jalec kupcu prodal nedograjen poslovni lokal, v izmeri cca. 
321 m² v objektu „A“ S-23 Cesta zmage 92 v Mariboru, 
na parceli št. D 2405, pripisani k.o. Tabor in na prodanem 
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 12. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

D 122/2012 Os-1013/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v zapuščinski zadevi po pok. Vatovec Mi-

lanu, roj. 25. 11. 1924, nazadnje stanujočem Spodnje 
Škofije 28, ki je umrl 26. 2. 2012, s sklepom z dne 
6. 11. 2013 dediču Stanislavu Vatovcu, Hjortsjövägen 
59, 56732 Vaggeryd, Sweden (Švedska), ki se nahaja v 
tujini, nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se mu 
vročitev ni mogla opraviti, na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zve-
zi z 163. čleom Zakona o dedovanju postavilo začasno 
zastopnico Brankico Savić, Smrekarjeva 3, Izola.

Začasna zastopnica bo dediča zastopala vse dokler 
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 2. 1. 2014

I 688/2013-16 Os-4323/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, 
proti dolžniku Klemnu Brlek, Tržaška cesta 40, Ljubljana 
– dostava, ki ga zastopa odv. zač. zast. Nataša Cankar, 
Kamniška cesta 38, Vodice, zaradi izterjave preživnine, 
sklenilo:

dolžniku Klemnu Brleku, se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Nataša Can-
kar, Kamniška cesta 38, 1217 Vodice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 15. 11. 2013

0944 I 12744/2006 Os-4605/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti 
dolžniku Antonu Jeretina, Tržaška cesta 40, Ljubljana, 
ki ga zastopa zak. zast. odv. Tomaž Čad, Miklošičeva 
20, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 12.409,19 EUR, 
sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Tomaž 
Čad, Miklošičeva 20, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve ne bo sporočil sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 18. 12. 2013

VL 124007/2013 Os-1110/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SKB 
banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 004, Ljubljana, ki ga 
zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti 
dolžnici Vesni Dogša, Podklanec 3, Žiri, ki jo zastopa 
zak. zast. zač. zast. odv. mag. Tomaž Pisk, Mestni trg 
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38, Škofja Loka; Aleš Lebar, Virmaše 136, Škofja Loka, 
zaradi izterjave 531,65 EUR, sklenilo:

začasno zastopnico odvetnico Ano Ržen, Kapucin-
ski trg 7, Škofja Loka se razreši.

Za začasnega zastopnika 1. dolžnici Vesni Dogša, 
Podklanec 3, Žiri se postavi odvetnik mag. Tomaž Pisk, 
Mestni trg 38, Škofja Loka.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 9. 12. 2013

Ig 3769/2005 Os-4517/13

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi 
upnika Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 
Maribor, zoper dolžnika Darka Roškar, Breznikova 8, 
Maribor, zaradi izterjave 1.130,48 EUR, v skladu s 4. 
točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in za-
varovanju s sklepom Ig 3769/2005 z dne 3. 12. 2013 
za začasnega zastopnika dolžnika postavilo odvetnika 
Mateja Piriha, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor, zaradi 
zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve ne sporoči, da je dolžnik postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 4. 12. 2013

N 69/2013 Os-1096/14

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi pre-
dlagajoče stranke Lucije Šmid, Virmaše 50, Škofja Loka, 
ki jo zastopa odvetnica Tanja Koračin - Bohar iz Murske 
Sobote, zoper nasprotni udeleženki: 1. Ireni Zavrl, Po-
smreka 5Z, Dobrova in 2. Klavdiji Hašaj, Česnikova 50, 
Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi razdružitve 
solastnih nepremičnin, dne 9. 1. 2014 sklenilo:

V nepravdni zadevi Okrajnega sodišča v Murski So-
boti, opr. št. N 69/2013 se nasprotni udeleženki Klavdiji 
Hašaj, neznanega bivališča, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se 
uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem 
postopku, postavi začasni zastopnik. Za začasnega za-
stopnika se postavi odvetnica Andreja Ritonja Špilak, 
Ulica Staneta Rozmana 16, Murska Sobota.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 9. 1. 2014

IV P 947/2013 Os-1100/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodni-
ci Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Urške 
Markovič, Maistrova 3, Maribor, ki jo zastopa odvetnik 
iz Odvetniške pisarne Mihurko d.o.o. iz Maribora, zoper 
toženo stranko Sheikh Tijan Samba, neznanega naslo-
va, zaradi razveljavitve zakonske zveze, o postavitvi za-
časnega  zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. 
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP; sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Matej Pirih, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopa toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 8. 1. 2014

I 118/2012 Os-4569/13

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Fortuna Kle-
mnu, Partizanska c. 1D, Škofja Loka, v izvršilni zadevi 
I 118/2012, zaradi izterjave zneska 1.493,36 EUR s pp, 
postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, odvetnika 
iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika 
v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki  
dne 17. 12. 2013

Oklici dedičem

D 147/2013 Os-4383/13

Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinski zadevi 
po pokojni Johanni Videmšek, rojena 1. 1. 1864 v Dobu, 
zadnje znano prebivališče Dob, ki je bila razglašena za 
mrtvo z dnem 2. 1. 1934, izdaja naslednji oklic:

pozivajo se njeni dediči, da se priglasijo pri tu-
kajšnjem sodišču v roku 1 leta od dneva objave tega 
oklica, po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 25. 11. 2013

D 380/2012 Os-4553/13

Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Mihaelu (Miha) Fajdiga, rojena 29. 9. 1855, 
umrl 16. 5. 1931, nazadnje stanujoč Gorjuša 5, Dob, 
izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se vsi, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 16. 12. 2013

D 100/2013 Os-4524/13

Sodišče nima podatkov o dedičih, po pok. Kozar Ja-
kobu, roj. 20. 4. 1937, nazadnje stanujoč Nemčija, ki je 
umrl 7. 10. 2000 v Mariboru, zato na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu sodi-
šču v Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni  
dne 5. 12. 2013
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D 175/2013 Os-1162/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Begić Matu, sinu Bernarda, roj. 24. 2. 
1950, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v 
Klinji vasi 16, umrlem 10. 4. 2013 v Ljubljani.

Med drugimi bi prišel v poštev za dedovanje na 
podlagi zakona, če zapustnik oporoke ne bi napravil, 
tudi zapustnikov brat Begić Stipe, za katerega pa ni 
znano, kje stanuje.

Glede na to sodišče s tem oklicem poziva zapustni-
kovega brata Begić Stipeta, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, 
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani 
tukajšnjega sodišča, zglasi in uveljavlja svoje pravice v 
tem zapuščinskem postopku. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 9. 1. 2014

D 440/2011 Os-4311/13

Andrej Uršič iz Marezig, Babiči 69, je dne 31. 10. 
1968 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 20. 11. 2013

D 196/2013 Os-1017/14

Umer Josip, sinu Ivana od Andreja, nazadnje sta-
nujoč v Marezigah, je dne 9. 4. 1940 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 3. 1. 2014

D 198/2013 Os-1018/14

Umer Matej, pok. Ivana od Andreja, je dne 9. 4. 
1940 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 3. 1. 2014

D 466/2012 Os-1069/14

Anton Babič, iz Marezig, Babiči 28, je dne 1. 1. 
1958 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/A, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 9. 1. 2014

I D 515/2012 Os-1120/14

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Viliju Močnik, roj. 18. 4. 1952, 
državljanu RS, samskem, umrlem 20. 6. 2012, nazadnje 
stanujočem na naslovu Zoisova ulica 48, Kranj.

Zapustnik je bil samski in brez potomcev. Oporoke 
ni napravil, zato je nastopilo dedovanje na podlagi za-
kona. K dedovanju sta bili kot dedinji II. dednega reda 
poklicani zapustnikova mati Ivanka Močnik in njegova 
sestra Marija Močnik. Obe navedeni dedinji sta se de-
dovanju po zapustniku odpovedali, zato so k dedovanju 
poklicani dediči III. dednega reda (zapustnikovi strici in 
tete oziroma njihovi potomci). Oče zapustnika je umrl 
pred zapustnikom, dne 21. 7. 1963, in je bil doma na 
naslovu Zakal 13, Stahovica.

Sodišče razpolaga s podatkom, da je imela zapu-
stnikova mati sestre Fani Pogačnik, Ano Logar in Justino 
Rakovec, ter polbrata Albina Štreklja. Justina Rakovec 
je umrla pred zapustnikom brez potomcev. Fani Po-
gačnik je umrla pred zapustnikom in je zapustila otroka 
Cirila Šetina in Filipa Pogačnika. Ana Logar je prav tako 
umrla pred zapustnikom, zapustila pa je otroke Marjana 
Logarja, Antona Logarja, Heleno Bonča, Anico Bavec, 
Rozko Zrim in Francija Logarja. Anton Logar je že po-
kojni in je zapustil sinova Zdravka in Staneta Logarja ter 
hči Vesno. Pokojen je tudi Franci Logar, ki je umrl pred 
zapustnikom, zapustil pa je sinova Tomaža in Uroša Lo-
garja. Sodišče nadalje razpolaga s podatkom, da je imel 
zapustnik po očetu strica Miho Močnika, stanujočega na 
naslovu Moste 8, Komenda, vendar le-ta na tem naslo-
vu dejansko ni znan. Prav nikakršnih podatkov pa nima 
sodišče o morebitnih drugih bratih in sestrah zapustni-
kovega očeta, njihovih potomcih oziroma o morebitnih 
drugih sorodnikih zapustnika.

Glede na navedeno sodišče na podlagi določbe 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 13. 1. 2014

D 3/2013 Os-1121/14

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Paljušu Krasniću, roj. 16. 6. 
1941, upokojencu, državljanu RS, poročenem, umrlem 
dne 6. 12. 2012, nazadnje stanujočem Stara cesta 31, 
Cerklje na Gorenjskem.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo 
dedovanje na podlagi zakona. K dedovanju sta bila kot 
dediča I. dednega reda poklicana zapustnikova žena 
Julijana Krasnić in sin Simon Krasnić. Oba navedena 
dediča sta se dedovanju po zapustniku odpovedala, 
zato so k dedovanju poklicani dediči II. dednega reda 
(bratje in sestre zapustnika oziroma njihovi potomci), 
če pa tudi teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikovi 
strici in tete oziroma njihovi potomci).
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Starši zapustnika so umrli pred njim. Njuni imeni in 
rojstni podatki sodišču niso znani. Imel je brata Prena 
Krasnića, roj. 22. 1. 1937, ki je umrl pred zapustnikom 
dne 3. 10. 2008 v kraju Peć, Republika Kosovo. Slednji 
je imel pet otrok, vendar njihovi osebni podatki sodišču 
niso znani. O morebitnih drugih bratih in sestrah za-
pustnika ter o morebitnih drugih sorodnikih zapustnika 
(tetah, stricih in njihovih potomcih) prav tako ni podatkov.

Glede na navedeno sodišče na podlagi določbe 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 13. 1. 2014

IV D 228/2013 Os-4496/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Rudiju Vrtačniku, sinu Rudolfa Vr-
tačnika, rojenem dne 29. 10. 1952, umrlem dne 27. 12. 
2012, nazadnje stanujočim na naslovu Hraše 57, Med-
vode, državljanu Republike Slovenije.

Sodišču niso znani nikakršni podatki o osebah, ki bi 
lahko prišle v poštev kot dediči II. in III. dednega reda, 
torej zapustnikovi starši oziroma njihovi potomci ali za-
pustnikovi stari starši oziroma njihovi potomci. Glede 
na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o 
dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-

diščine po pok. Rudiju Vrtačniku poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 10. 12. 2013

D 415/2012 Os-4484/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Idi Marušič, roj. Marušič, roj. 15. 4. 1922, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Rutarjeva ulica 10a, 
Nova Gorica, ki je umrla med 19. 5. 2012 in 23. 5. 2013.

Kot zakoniti dediči po zapustnici bi prišli v poštev 
morebitni potomci po zap. starših Luigiju (Alojzu) Marus-
siju in Jožefi Volk (Giuseppini Vovk) oziroma potomci po 
zap. starih starših Francescu Vouch (Vovk) in Lucii Ka-
mauli oziroma Giovanniju Marussigu in Caterini Rescic, 
katerih prebivališče pa sodišču ni znano.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva potomce Luigija (Alojza) Marussija, Jožefe Volk 
(Giuseppine Vovk), Francesca Voucha (Vovka), Lucie 
Kamauli, Giovannija Marussiga in Caterine Rescic, da 
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te 
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka od-
ločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo raz-
polagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 28. 11. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Brence Damjan, Spodnji Vrsnik 6, Spodnja Idrija, 
zavarovalno polico, št. 50500027121, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica. gnu‑333026

Cikač Srečko, Grčarevec 45, Logatec, zavarovalno 
polico, št. 50500122505, izdala zavarovalnica KD Gro-
up. gnj‑333037

Kisilak Vesna, Liškova 55, Černelavci, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 40301003232, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnm‑333034

Kozlevčar Zupančič Mateja, Trubarjeva cesta 14, 
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 41601007194, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc‑333023

Petrović Dženata, Cesta maršala Tita 76, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 50500012402 (izdana 
na priimek Cerić), izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnl‑333035

Tarman Ana, Planina pod Golico 64, Jesenice, za-
varovalno polico, št. 3662792, izdala zavarovalnica Tri-
glav d.d. gnw‑333024

Volmajer Katja, Račka ulica 11, Orehova vas, za-
varovalno polico, št. 50500108987 (fondpolica), izdala 
zavarovalnica KD Group. gnh‑333039

Spričevala preklicujejo 

Drljača Daniel, Medvedova ulica 5A, Kamnik, spri-
čevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 2011. 
gnp‑333031

Frelih Matjaž, Cesta revolucije 1B, Jesenice, in-
deks, št. 27005295, izdala Fakulteta za matematiko in 
fiziko, leto izdaje 2006. gnk‑333036

Pintarič Beatrice, Hrastje, Mota 91A, Raden-
ci, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Kapela. 
gne‑333017

Weixl Tanja, Kovinarska 11A, Krško, spričevalo 9. 
razreda Osnovne šole Leskovec pri Krškem, izdano leta 
2006. gnc‑333019

Drugo preklicujejo 

Adamlje Peter, Frtica 4, Litija, licenco za nepremič-
ninskega posrednika, št. 0199701967, izdalo Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor. gnd‑333018

ALBA NOVA, d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, taxi 
nalepko na podlagi licence G0003751/06709/816/022, 
za reg. št. LJ BB 264. gnn‑333033

Bratož Savo, Gregoriči 22, Sveti Anton, Pobegi, iz-
kaznico za ribiča - čuvaja, številka 1411, izdajatelj Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. gni‑333038

Čevdek Peter, Šmihel 49, Šempas, certifikat za NPK/
varnostnik v Ljubljani, številka C60, z identifikacijsko št. 
NPK-V-ev6781/i74/09, izdala ZRSVZ. gns‑333032

Draksler Daša, Gasilska cesta 24, Šenčur, študent-
sko izkaznico, št. 20050066, izdala Pravna fakulteta. 
gnw‑333028

Đuranović Slađan, Polje, Cesta XII/2, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028858001, 
izdal Cetis d.d. gnq‑333030

Marko Devčič s.p., Kosovelova ulica 4B, Sežana, 
potrdilo za voznike, št. 009726/MJ58-2-2235/2011, na 
ime Marin Zec, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slo-
venije. gng‑333040

Pavel Bertoncelj s.p., Na Trati 22, Lesce, voznikovo 
kartico za Mileta Milenović, številka 006716/BGD54-
2-4204/2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnz‑333021

Razgoršek Goran, Pameče 7B, Slovenj Gradec, vo-
znikovo kartico, številka 1070500009834001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnb‑333020

Rudolf Glas s.p., Presladol 49A, Brestanica, do-
volilnice, za državo Ukrajino, št. 3689770, Rusijo, št. 
1065521, 1066734, 1077011, 1077013, 1262880, in Hr-
vaško, številka 0004193. gnv‑333025

Selmani Asman, Jurčičeva ulica 12, Ilirska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026827000, 
izdal Cetis d.d. gnt‑333027

Zemunović Milorad, Ratež 43B, Brusnice, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500020039002, izdajatelj 
Cetis d.d. gnr‑333029
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