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Javni razpisi

 Ob-2529/14

Na podlagi prvega odstavka 92. člena Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11, 30/11, Odl.US: U-l.297/08-19, 90/12, 
111/13) in tretjega odstavka 15. člena Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14), Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za določitev državnega muzeja, v katerem  

bo organizirana Služba za premično dediščino  
in muzeje in podelitev pooblastila za izvajanje 
nalog Službe za premično dediščino in muzeje  

(javni razpis, oznaka JR – SPDM2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet:
– določitev državnega muzeja, v katerem bo orga-

nizirana Služba za premično dediščino in muzeje (v na-
daljevanju: Služba);

– podelitev javnega pooblastila muzeju iz pred-
hodne alineje za izvajanje nalog Službe iz 92. člena 
ZVKD-1, ki obsegajo:

– pripravo mnenj ministrstvu v postopku vpisa v 
razvid muzejev iz 87. člena in v postopku podelitve po-
oblastila iz 95. člena ZVKD-1,

– pripravo strokovnih mnenj na poziv ministrstva 
ali drugih državnih organov,

– na poziv ministrstva sodelovanje v postopkih, ki 
jih vodi ministrstvo,

– izvajanje analize muzejske dejavnosti,
– pripravo letnega poročila o izvajanju analize 

muzejske dejavnosti in izsledkih,
– sodelovanje pri pripravi strategije varstva kul-

turne dediščine,
– izvajanje programov usposabljanja in izpopol-

njevanja,
– koordinacijska dela in skupni nastopi v sodelo-

vanju z državnimi in pooblaščenimi muzeji
od datuma podelitve pooblastila do preklica.
Področje: Kulturna dediščina, muzeji
2. Cilj razpisa: delovanje in izvajanje nalog Službe 

za premično dediščino in muzeje.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– je državni muzej,

– ima zaposleno osebo s strokovnim nazivom 
s pod ročja muzejske dejavnosti, ki bo opravljala naloge 
Službe,

– ima zaposlene osebe s strokovnim nazivom 
s področja muzejske dejavnosti, ki lahko nudijo strokov-
no podporo Službi,

– ima prostore za delo, sprejemanje predstavni-
kov muzejev in javnosti ter hranjenje dokumentacije ter 
opremo in komunikacijske priključke, ki so na voljo za 
izvajanje dejavnosti Službe.

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

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

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva 
k dopolnitvi, sicer se bo vloga 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.

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
5. Razpisna merila
Kvaliteta izpolnjenih pogojev se ocenjuje z merili: 

Merila so izražena v točkah.

Št. 
točk

Strokovni naziv osebe, ki bo zaposlena v 
Službi*

2

Zvrsti gradiva iz 5. člena pravilnika, ki jih hrani 
muzej in za katero ima zaposlene osebe, ki 
lahko nudijo strokovno podporo Službi**

1

Prostor za delo, ki obsega več kot 20 m2 1
Možnost uporabe konferenčne dvorane v 
muzeju

1

* 2 točki prejme/jo tisti prijavitelj/i, ki izkazuje/jo naj-
višji dosežen strokovni naziv osebe

** Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstve-
nih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10). Za vsako 
zvrst se dodeli 1 točka

6. Uporaba meril
Prijave bo skladno z merili obravnavala Komisija za 

premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju: komisi-
ja), imenovana pri ministru, pristojnem za kulturo. Med 
prijavitelji bo izbran tisti muzej, ki bo dosegel najvišje 
število točk.

Dokončno odločitev o izbiri muzeja sprejme mini-
ster na podlagi mnenja komisije.
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Za odobritev finančnih sredstev za delovanje Služ-
be bo moral izbrani muzej vsako leto v okviru postopka 
neposrednega poziva predložiti program dela Službe in 
finančni načrt.

Vse morebitne spremembe v zvezi s postopkom 
financiranja bodo obravnavane v okviru financiranja dr-
žavnega muzeja.

7. Razpisni rok: javni razpis se začne z dnem ob-
jave v Uradnem listu RS – 23. 5. 2014. Rok za oddajo 
prijav je 23. 6. 2014.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka JR-SPDM2014 in
– prijavne obrazce: prijavnica, podatki o zaposlenih, 

opis opreme in prostorov za delo, zvrsti gradiva, ki ga 
hrani muzej in obvezne izjave.

Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti 
izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kul-
turo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumen-
tacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani 
ministrstva, www.mk.gov.si, na kateri najdejo tudi vse 
druge podatke, povezane z izvedbo razpisa z oznako 
JR-SPDM2014.

9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih 

obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in merili razpisa.

Vloga mora biti najpozneje do 23. 6. 2014 v po-
slovnem času predložena glavni pisarni na naslovu Mi-
nistrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka in poslana na isti naslov. Pošiljka mora 
biti poslana v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: 
Ne odpiraj – prijava na razpis, z oznako JR-SPDM2014. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: 
uradni naziv in naslov (sedež).

10. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-

ročeno na pošto do vključno 23. 6. 2014 oziroma do tega 
dne v poslovnem času ministrstva ni bila predložena 
glavni pisarni ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je 
na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ni 
državni muzej.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v 
razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolni-
tev nanaša.

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

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

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje 

vlog bo potekalo 26. 6. 2014 od 11. ure v prostorih mini-

strstva. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obve-
stilo najpozneje v 30 dneh po zaključku odpiranja vlog.

12. Pristojna uslužbenka za dajanje informa-
cij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Marija Brus, 
podsekretarka, tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: 
marija.brus@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in 
elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.

Ministrstvo za kulturo

Št. 4102-3/2014-1 Ob-2540/14

Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu evrop-
ske pomoči za najbolj ogrožene (OJ L72/2014), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in 101/13), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A 
in 25/14 – ZSDH-1), Sprememb Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sred-
stev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Sklepa Vlade RS 
št.: 54200-7/2014/6 z dne 24. 4. 2014 Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ko-
tnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbor partnerskih organizacij v okviru sklada  

za evropsko pomoč najbolj ogroženim
1. Izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo).

2. Predmet in namen javnega razpisa ter upravičeni 
prejemniki pomoči

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje partner-
skih organizacij, ki bodo v letu 2014 razdeljevale hrano 
in izvajale spremljevalne ukrepe, katerih cilj je socialno 
vključevanje najbolj ogroženih oseb v Republiki Slove-
niji.

Namen javnega razpisa je zmanjšati stopnjo tve-
ganja revščine in socialne izključenosti najbolj ogrože-
nih oseb v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne 
pomoči v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim.

Najbolj ogrožene osebe po tem javnem razpisu so 
fizične osebe, bodisi posamezniki, družine, gospodinj-
stva ali skupine oseb, ki živijo v težkih materialnih in so-
cialnih razmerah. Končni prejemnik pa oseba, ki prejme 
pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Projekt predstavlja dejavnost partnerske organiza-
cije v zvezi s skladiščenjem, razdeljevanjem hrane in 
izvajanjem spremljevalnih ukrepov, katerih cilj je social-
no vključevanje najbolj ogroženih oseb (v nadaljevanju: 
projekt).

Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča 
partnerskih organizacij bo poskrbelo ministrstvo.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira partnerska organi-

zacija (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izpolnjuje spodaj 
navedene pogoje:

– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji;

– ima status humanitarne organizacije;
– opravlja dejavnosti, katerih neposredni cilj je so-

cialno vključevanje najbolj ogroženih oseb;
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– za stroške projekta, za katerega podaja vlogo, 
ni in ne bo prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno 
financiranje);

– ima vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hra-
ne po lokalnih območjih tako, da z njo pokriva celotno 
državo;

– zagotavlja higienske in tehnične pogoje skladi-
ščenja hrane v centralnih skladiščih v skladu z Zakonom 
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 
47/04 – ZdZPZ), Uredbo o higieni živil (ES) št. 852/2004 
z vsemi spremembami in Smernicami dobrih higienskih 
navad na načelih HACCP v trgovinski dejavnosti.

Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednja dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:

– kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustrez-
nega akta, iz katerega je razvidna oblika in delovanje 
pravne osebe, predvsem z vidika izpolnjevanja pogoja 
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka;

– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev (obrazec št. 3).

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila 
iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna do-
kazila oziroma pojasnila.

4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) stroški administracije, skladiščenja in razdelje-

vanja hrane v pavšalnem znesku 5 % od vrednosti do-
deljene hrane;

b) stroški spremljevalnih ukrepov, katerih cilj je so-
cialno vključevanje najbolj ogroženih oseb, v pavšalnem 
znesku 5 % od vrednosti dodeljene hrane.

Izbrani prijavitelj stroškov administracije, skladišče-
nja, razdeljevanja hrane in spremljevalnih ukrepov ne bo 
potreboval dokazovati.

Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na 
podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: 

ZzI), ki jim bodo priložena dokazila o količini prejetih 
izdelkov.

Seznam prehranskih izdelkov bo ministrstvo sesta-
vilo v sodelovanju z izbranim prijaviteljem in glede na 
potrebe končnih prejemnikov.

5. Predvidena višina sredstev za javni razpis
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 

130.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2014 na naslednjih proračunskih po-
stavkah:

– PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za 
najbolj ogrožene v RS – EU,

– PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za 
najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba.

Višina sofinanciranja posameznega projekta je 
10 % od vrednosti dodeljene hrane.

Količino dodeljene hrane izbranim prijaviteljem bo 
ministrstvo določilo na podlagi izkazanih potreb prijavi-
telja v vlogi na javni razpis (Obrazec št. 2).

6. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktiv-
nosti

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, določenih 
v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije. V primeru zamud pri dostavi hrane v centralna 
skladišča izbranih prijaviteljev, bodo dodeljena sredstva, 
v kolikor bodo zagotovljena, porabljena v letu 2015.

Aktivnosti, povezane s spremljevalnimi ukrepi, lah-
ko prijavitelj začne izvajati z dnem oddaje vloge na javni 
razpis in jih izvaja največ šest mesecev. O izvedenih 
spremljevalnih ukrepih poroča ministrstvu najkasneje 
30 dni po zaključku aktivnosti v skladu z navodili mini-
strstva.

7. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in for-

malno popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni 
prijavitelji.

Projekti se bodo ocenjevali po naslednjih merilih:

Merilo Opis Maksimalno 
št. točk

1. Razdeljevanje hrane

– natančnejši opis organizacije transporta hrane iz centralnih skladišč na 
razdelilna mesta,
– identificiranje končnih prejemnikov in obveščanje o razpoložljivi hrani,
– podrobnejši opis postopka razdeljevanja hrane končnim prejemnikom,
– spremljanje količine prejetih in razdeljenih izdelkov. 

20

2. Spremljevalni ukrepi

– program (vsebina, cilji, ciljne skupine, št. vključenih oseb),
– finančni načrt,
– usposobljenost za izvajanje,
– spremljanje izvajanja. 

20

3. Reference
– izkušnje z izvajanjem primerljivih projektov (nudenje pomoči ogroženim ose-
bam v obliki svetovanja in razdeljevanja hrane ter drugih dobrin),
– izkušnje z izvajanjem projektov, sofinanciranih z EU sredstvi. 

10

Skupaj: 50

V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 35 točk. Kolikor bo imelo več vlog 
enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk pri merilih 1. in 2.

8. Postopek izbora prijaviteljev
Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje 20. dan po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 

oziroma do vključno dne 12. 6. 2014.
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Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za 
sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog 
za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na 
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na 
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in 
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora 
prijavne obrazce predložiti tudi na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni 
potrebno predložiti na e-nosilcu.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane 
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označe-
ne s poštnim žigom do vključno 12. 6. 2014 in vloge, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v 
vložišče ministrstva, prispele do 12. 6. 2014. Osebno 
oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, 
če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljubljana, do 12. 6. 2014 do 13. ure.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način 
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljubljana.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovit-
ku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! Vloga na javni 
razpis za izbor partnerskih organizacij«. Vloge, ki bodo 
nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnje-
ne pošiljatelju. V primeru, da bodo vloge pomanjkljivo 
označene, se bo njihova ustreznost dodatno presojala.

Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila 
predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na 
napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale 
in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter 
vrnjene pošiljatelju.

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

Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in 
ocenjevanje

Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po po-

stopku, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah 
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodeli-
tev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s 
strani predstojnika ministrstva.

Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 6. 2014 ob 13. 
uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 
in bo javno.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po 
vrstnem redu njihovega prispetja.

O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila 
zapisnik.

Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 

preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 

vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, 
zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni doku-
mentaciji in, ki ne vsebuje e-nosilca z prijavnimi obrazci.

Če prijavitelj posluje z žigom je le-ta obvezen po-
datek na obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje, 
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z 

žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo 
vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo 
k dopolnitvi.

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 pošti na naslov prijavitelja in hkrati 
po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, 
naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v 
tem času dostopni za dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– 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 ministrstvo prejelo v okviru tega 
javnega razpisa.

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu 
po elektronski pošti in hkrati s poštno pošiljko, ki bo 
vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma 
navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in sicer na 
naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo 
zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.

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

– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da 
je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledič-
no vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo 
takšna vloga zavržena;

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

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 

popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi 
pogojev in meril, določenih v poglavjih 3. in 7. tega jav-
nega razpisa.

V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh po-
gojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena 
in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za oce-
njevanje.

V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene gle-
de na merila, določena v 7. poglavju tega javnega 
razpisa.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna 
komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za 
sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dose-
gli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja 
dosežejo najmanj 35 od vseh možnih točk).

Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo 
imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk 
meril 1. in 2., opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu 
ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo 
posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, 
bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obsto-
ječih podatkov.
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Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spo-
lov, nediskriminacije

Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena 
enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vklju-
čene in med potencialnimi prijavitelji v skladu z zakono-
dajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.

9. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na 

predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik 
ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena 
za sprejetje odločitve o izboru.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo 
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Re-
zultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh ministrstva, www.mddsz.
gov.si.

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa pred-
stojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju projektov. V primeru, da se prijavitelj v roku 
8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinan-
ciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.

10. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo.

Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o izplačanih de-
narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o pro-
jektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in dru-
gi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, uprav-
ljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za 
evidence oziroma sezname in analize.

11. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

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

– projekt izvajati skladno z vsebino predložene vlo-
ge na javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti 
zadevnega področja;

– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco 
o projektu;

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

– zagotavljati ministrstvu, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim 
organom in pristojnim organom EU informacije o poteku 
projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;

– zagotavljati ministrstvu, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim 
organom in pristojnim organom EU dostopnost doku-
mentacije o projektu;

– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o 
projektu v skladu z navodili ministrstva;

– obveščati ministrstvo o spremembah projekta;
– pripravljati ter posredovati zahtevke za izplačilo 

sredstev iz proračuna v skladu z navodili ministrstva, ter 
zagotavljati podatke za potrebe spremljanja, zahtevkov 
za izplačila in zahtevkov za povračila;

– spremljati podatke o količini prejetih in razdeljenih 
izdelkov, ter o njih poročati ministrstvu;

– spremljati izvajanje spremljevalnih ukrepov in o 
njih poročati ministrstvu;

– spremljati število končnih prejemnikov v skladu z 
navodili ministrstva;

– pomoč končnim prejemnikom nuditi brezplačno;
– zagotavljati higienske in tehnične pogoje skla-

diščenja hrane v centralnih skladiščih in na razdelilnih 
mestih v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Urad-
ni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), Uredbo o 
higieni živil (ES) št. 852/2004 z vsemi spremembami in 
Smernicami dobrih higienskih navad na načelih HACCP 
v trgovinski dejavnosti;

– obvestiti ministrstvo o odgovornih osebah v skla-
diščih in odgovornih osebah na razdelilnih mestih;

– zagotoviti, da se pomoč dodeli po preverjanju 
upravičenosti končnega prejemnika;

– preveriti skladnost podatkov na dobavnici s pre-
jeto hrano;

– opremiti z žigom, datumom in podpisom dobav-
nico in izvod transportne listine, ki jo je potrebno vrniti 
prevozniku, ter zabeležiti morebitne nepravilnosti;

– o ugotovljenih nepravilnostih nemudoma obvestiti 
ministrstvo;

– organizirati in izpeljati distribucijo hrane iz central-
nih skladišč na razdelilna mesta;

– razdeliti hrano končnim prejemnikom pred po-
tekom roka trajanja oziroma do roka, ki ga določi mi-
nistrstvo.

V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, 
nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financi-
ranja projekta s strani drugih javnih virov, bo ministrstvo 
prijavitelja sankcioniralo.

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

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 
spletni strani, www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Kri-
stini Krpan, na tel. 01/369-76-20, vsak delavnik med 9. 
in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: kristina.krpan@
gov.si.

V primeru pogosto zastavljenih vprašanj bodo od-
govori v zvezi z razpisom objavljeni na spletni strani, 
www.mddsz.gov.si.

13. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in pro-

jektu
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev
Priloge:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Priloga 2: Označba vloge

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

 Ob-2538/14

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-
-A, 101/13 – ZIPRS1415), Energetskega zakona (EZ-1) 
(Uradni list RS, št. 17/14, Uredbe o zagotavljanju pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o 
spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; 
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), 
odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, 



Stran 1338 / Št. 36 / 23. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

št. 3600-9/2013-4 z dne 26. 11. 2013 o potrditvi Pro-
grama za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) 
– Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnov-
ljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro Gorenjska 
Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj (v 
nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis URE/EGP-2/2014
za podelitev nepovratnih finančnih spodbud  
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih  

na območju Republike Slovenije
1. Ime in sedež sofinancerja: Elektro Gorenjska 

Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Ul. Mirka 
Vadnova 3, 4000 Kranj.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za 
projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slove-
nije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

A. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov raz-

svetljave;
C. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa 

in upravljanja z energijo pri upravljavcih;
D. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi 

kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;
3. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sred-

stev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet 
tega javnega razpisa, znaša 249.543,00 €.

4. Upravičenci in prijavitelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci:
– občine;
– drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

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

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: za 

posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je mo-
žno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo 
in v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije.

6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investici-
je, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavi-
telj pravočasno predloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev 
se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve 
popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu.

7. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovra-

tnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko 
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, 
v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne 

spodbude znaša največ 100,00 EUR/MWh letnega pri-
hranka končne energije.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Rok za oddajo ponudb je od objave razpisa v Urad-

nem listu RS do 13. 6. 2014. Strokovna komisija (v na-
daljevanju: komisija) bo odpirala in preverjala njihovo 
popolnost vsak dan od 27. 5. 2014 dalje.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno ali po pošti) po objavi razpisa v Uradnem listu 
RS. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vr-
nejo pošiljatelju.

9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno 
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
sofinancerja na naslovu http://www.eg-prodaja.si/con-
tent/javni-razpisi-ure-0.

10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za doda-
tne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Jože 
Kecelj. Morebitne informacije je mogoče posredovati 
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti na naslov: 
razpis.ure@eg-prodaja.si.

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje  
za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj

 Ob-2552/14

Na podlagi:
– petega odstavka 66.b člena Energetskega zako-

na (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 
110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 
– popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12) in 
550. člena Energetskega zakona – EZ -1 (Uradni list 
RS, št 17/14);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13);

– Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe ener-
gije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09, 58/12) ter

– v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih 
pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) 
(UL 2012, C 51, str. 41);

– v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh 
»de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007;

– Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z 
odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-5/2013-3 z dne 29. 11. 
2013 (v nadaljevanju »Program velikih zavezancev«);

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljublja-
na (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis PETROLURE/2014/R2
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo 

energetsko učinkovitost
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih 

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

– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih 
črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnov-
ljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U1);

– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsve-
tljave (v nadaljevanju: ukrep U2);

– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nada-
ljevanju: ukrep U3);
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– obnova posameznih elementov ali celotnega zu-
nanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v 
nadaljevanju: ukrep U4);

– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih 
pogonov (v nadaljevanju: ukrep U6);

– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli 
na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljeva-
nju: ukrep U7);

– učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje 
oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih 
stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (v nadaljeva-
nju: ukrep U8);

– oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa 
in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju: 
ukrep U9).

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

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

2.1. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci:
– občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energet-

skega zakona (EZ) za izvajanje programov učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan 
lokalni energetski koncept;

– drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 
ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);

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

na oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali 
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, s sprem. in dop.).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi su-
bjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za pod-
jetja (opravljanje tržne dejavnosti).

V primeru pogodbenega financiranja investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec1, ob izpolnjevanju nasled-
njih pogojev:

– med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma 
naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna 
dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po 
pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora 
biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na stra-
neh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani 
pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je po-
godbeni odnos med izvajalcem in naročnikom2, ki vklju-
čuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh 
področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, 
kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža 
v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Kot pogodbe-
no financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska razmerja.

1  Izvajalec je ponudnik energetskih storitev, s katerim 
ima uporabnik le-teh sklenjeno Pogodbo za zagotavljanje 
prihrankov ali oskrbe z energijo.

2 Naročnik je končni odjemalec oziroma upravičenec 
do nepovratnh sredstev iz naslova Programa za 
zagotavljanje prihrankov energije.

2.1.1. Posebna pravila za projekte U4 in U8
Vlagatelji vlog za projekte, ki spadajo med ukrepe 

U4 in U8, morajo spadati v javni ali storitveni sektor.
2.2. Pravila podeljevanja spodbud
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE 

se finančne spodbude podjetjem v okviru tega javnega 
razpisa podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen 
finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo pro-
jektne dokumentacije, ki se podeljujejo po pravilih »de 
minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude 
podeljujejo po pravilih o subvencijah.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
3.1. Splošni pogoji
Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev 

finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom jav-
nega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo 
biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de 
minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene 
5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izva-
jati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet 
finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni 
bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izva-
janje projekta.

Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investici-
jo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora 
komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja 
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalne-
ga učinka oziroma potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 
8. člena uredbe EK 800/2008.

Če se delo prične, preden bosta izpolnjena pogoja 
iz prejšnjih dveh odstavkov, celoten projekt ne bo upra-
vičen do pomoči.

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

Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno 
konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za 
vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, 
ki jih ne krije sofinancer. V kolikor se v postopku obrav-
nave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot 
tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne 
spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel 
vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za po-
večane neupravičene stroške oziroma za povečan delež 
upravičenih stroškov. Navedeno velja tudi za postopek 
obravnave zahtevka za sofinanciranje.

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

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

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

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

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste 
upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati 
ter da ni naročil opreme oziroma izvajanja projekta.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti 
tudi naslednjo podpisano izjavo:
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– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list 
RS, 126/2007 s spremembami in dopolnitvami);

– o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije;
– da zoper njega ni uveden postopek prisilne porav-

nave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi dr-

žavne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom 
o preprečevanju korupcije,

– da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni 
v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah.

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora pre-
dložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o 
izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupin-
skih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni 
začel izvajati.

Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva 
tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resnič-
nost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu 
oziroma izplačilo finančnih spodbud.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, 
v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofi-
nanciranju in/ali zahteva vrnitev že izplačanih finančne 
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dne vračila.

Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec 
mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih pli-
nov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko 
izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec. 
Sofinancer bo ustreznost izvajalcev preverjal z vpo-
gledom v spletno bazo Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES); https://
www.ajpes.si/. V kolikor iz baze AJPES-a ne bo razvi-
dno, da je izvajalec registriran za izvajanje posamez-
nega projekta, bo vlagatelj pozvan k pojasnitvi vloge z 
dokumentacijo, ki bo izkazovala ustrezno registracijo 
izvajalca (npr. akt o ustanovitvi, ipd.) skladno s šiframi 
dejavnosti, sestavljenimi na podlagi Standardne klasi-
fikacije dejavnosti.

Vlagatelji, zavezani po zakonu, ki ureja javno na-
ročanje, morajo pri izbiri izvajalca upoštevati veljavni 
zakon o javnem naročanju. Vlagatelji, ki niso javni na-
ročniki, morajo za naročila blaga in storitev pridobiti naj-
manj 3 ponudbe zunanjih izvajalcev, prav tako pa mora 
vlagatelj izbor izvajalca ustrezno utemeljiti. Ponudbe 
predstavljajo del dokumentacije, ki jo vlagatelji priložijo 
k vlogi. V primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, 
je vlagatelj dolžan priložiti utemeljeno pisno obrazložitev.

Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb 
pod tržnimi pogoji.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2015. 
Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, ra-
zen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi oko-
liščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine 
izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja, 
niso več mogoča.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan 
sofinancerju povrniti morebitno nastalo škodo oziroma 
stroške obravnave vloge.

Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega naj-
višjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena 

z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen 
oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim 
odstavkom 4. točke javnega razpisa.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev finančne spodbude s kontrolnimi ogledi 
(npr. ogled na kraju samem izvedenega projekta), pre-
verjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti na-
mensko porabo finančnih spodbud ter skladnost doku-
mentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, 
pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, 
kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofi-
nanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofi-
nanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti 
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dne vračila.

Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od 
vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem 
financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati 
sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podat-
ke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih 
sredstev.

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

Izpolnjevanje razpisnih pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in 
podpisom pogodbe o sofinanciranju ter ob in po izplačilu 
sredstev. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, 
da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju 
ne bo podpisana oziroma vlagatelj do sredstev ne bo 
upravičen.

Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinan-
cerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta 
zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v 
skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega 
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena 
na http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/
objavljeni-razpisi.

3.2. Posebni pogoji
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo nor-

mativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10, Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju: 
Pravilnik) ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, 
ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega pro-
grama za izvajanje tega javnega razpisa (v metodologiji 
navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo 
tudi za subjekte, za katere niso izrecno navedene). 
Kadar Pravilnik, meritve ali metode ne določajo načina 
izračuna prihrankov, se uporabi metodologija, kot je 
določena v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali v 
obrazcih, ki so na spletni strani sofinancerja.

Program dela, izvedba vseh ukrepov, določenih v 
tem javnem razpisu in končno poročilo o izvedenem 
ukrepu morajo biti v skladu z:

– določili predhodnega odstavka;
– obstoječo veljavno zakonodajo s področja grad-

beništva, PURES 2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 
– 004:2010 Učinkovita raba energije, ki jo je izdalo Mini-
strstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012;

– AN URE 2008-2016 (Nacionalni akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost 2008–2016), v primeru gradnje 
novih kotlov na zemeljski plin v terciarnem sektorju);
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– zakonskimi določili s področja izboljšanja kako-
vosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne one-
snaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje 
obremenjenosti, v primeru vgradnje naprav na lesno 
biomaso (ukrep U1 in U7).

3.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U1:

Ukrep U1 vključuje naslednje namene:
– zamenjava električnega grelnika za toplo sanitar-

no vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljeva-
nju: namen U1-A);

– zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgra-
dnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, 
zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju:nameni U1-B);

– priprava tople sanitarne vode ter podpora ogre-
vanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: 
nameni U1-C).

Nepovratna finančna spodbuda za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U1, na območju s sprejetim odlokom o 
načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, v koli-
kor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na 
tem območju drug prednostni način ogrevanja.

3.2.1.1. Nameni U1-A:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U1-A, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

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

Priprava tople sanitarne 
vode Zrak/voda

3,2 A15/W15-W45 SIST EN 255-3*

3,0 A15/W10-W55 SIST EN 16147**

*Velja samo za TČ za pripravo tople sanitarne vode, za katere so bila merilna poročila izvedena po SIST EN 255-
3 in so še veljavna.

** Velja za vse ostale TČ za pripravo tople sanitarne vode.

Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem 
razpisu in ki spadajo med namene U1-A, se mora doka-
zati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od 
naslednjih načinov:

– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme 
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni 
strani www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru 
mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., 
in na njem označiti izbrano opremo;

– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo 
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje me-
ritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, 
ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in 
grelno moč.

3.2.1.2. Nameni U1-B:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U1-B, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako 
pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja:

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

ogrevanje prostorov 
in priprava tople 
sanitarne vode

Zrak/voda 3,4 A2/W35 SIST EN 14511-2, -3

Voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511-2, -3

Zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511-2, -3

Zemlja/voda
(direktni 
uparjalnik) 4,6 E4/W35 SIST EN 14511-2, -3
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Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem 
razpisu in ki spadajo med namene U1-B, se mora doka-
zati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od 
naslednjih načinov:

– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme 
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni 
strani www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru 
mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., 
in na njem označiti izbrano opremo;

– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poro-
čilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje 
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 
5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) 
in grelno moč;

– vlagatelj prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT 
in izpis iz spletne strani www.eurovent-certification.com, 
ki mora vsebovati označen tip naprave katerega se pri-
javlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grel-
no moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost 
opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka 
tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v 
četrtem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje:

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

ogrevanje prostorov in 
priprava tople sanitarne 
vode Zrak/voda

4,0 A7/W45 SIST EN 14511-2, -3

3,7 A7/W45 SIST EN 14511-2, -3

(za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz četrtega odstavka te točke);

– vlagatelj prijavi priloži mnenje Fakultete za stroj-
ništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko 
(LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji 
dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpal-
ke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano doku-
mentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U1, ki je objavljena 
na spletni strani sofinancerja);

– vlagatelj zahtevku za sofinanciranje priloži mne-
nje laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvede-
nega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev 
mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo 
II pri ukrepu U1, ki je objavljena na spletni strani sofi-
nancerja). Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti 
najkasneje do 31. 12. 2014, vendar ne kasneje kot se 
predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev, k 
vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo 
prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa izve-
den s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pra-
vočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti 
vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme 
bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje 
laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni 
upravičen do finančne spodbude.

Za vgradnjo toplotne črpalke tipa voda/voda mora 
vlagatelj po zaključku naložbe oziroma pred izplačilom 
nepovratne finančne spodbude obvezno predložiti vo-
dno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje.

3.2.1.3. Nameni U1-C:
Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem 

razpisu in ki spadajo med namene U1-C, se mora do-
kazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega 
od naslednjih načinov:

– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme 
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni 
strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem prime-
ru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, 
j.s., in na njem označiti izbrano opremo;

– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo 
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meri-
tev po standardu SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 
12976-1, -2, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma 
aperturno površino sprejemnika sončne energije.

3.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U2:

Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v na-
daljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih 
energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede 
minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva 
Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 
2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko pri-
merno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih pred-
stikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikal-
nih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razvelja-
vitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/
ES (Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V primeru 
uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede 
energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) 
št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z 
zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih 
svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, 
ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upo-
števane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega 
reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno 
prenovitev: UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1194/2012 z 
dne 12. decembra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/
ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami 
za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk s 
svetlečimi diodami in pripadajoče opreme. Izvedba zu-
nanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih 
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vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07 in 109/07, 62/10 in 46/13). Skladnost 
mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opre-
me v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta 
(izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je 
sestavni del primopredajnega zapisnika).

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

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

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

Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR] Št. točk
≥ 10 60
≥ 5 ˂ 10 40
≥ 2 ˂ 5 30
≥ 1 ˂ 2 10

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

M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja 
obstoječe razsvetljave / skupaj stroški električne energi-
je in vzdrževanja obstoječe razsvetljave) * 100

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

3.2.3. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U3:

Ukrep U3 vključuje naslednje namene:
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem 

in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: na-
men U3-A);

– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih 
plinov v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v 
nadaljevanju: namen U3-B);

– sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in 
storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: na-
men U3-C).

3.2.3.1. Namen U3-A:
Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalne-

ga sistema z rekuperacijo odpadne toplote se določi z 
ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno 
obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:

PKEizk. odpadne toplote:

prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izkoriščanja odpadne toplote v prezračevalnih 
sistemih (rekuperacija)

A: površina objekta [m2], na katerega se nanaša centralni prezračevalni sistem

h višina [m] prostorov (od tal do stropa) – normirana vrednost 2,5 m

β stopnja izmenjave zraka [h-1] normirana vrednost 0,5 h-1

t Čas delovanja [h] prezračevalnega sistema v ogrevalni sezoni – normirana vrednost 3.000 h

c specifična toplota zraka [kJkg-1K-1]

ρ gostota zraka (1,2 kgm-3)

∆T
Razlika med temperaturo zraka v prostoru in povprečno temperaturo zunanjega zraka 
v času ogrevalne sezone – normirana verdnost (22-4) = 18 K

η stopnja rekuperacija – normirana vrednost 0,7

3.2.3.2. Namen U3-B
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema z re-

kuperacijo odpadne toplote dimnih plinov se določi z 
ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno 
obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:
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PKEizk. odpadne toplote:

prihranek končne energije [MWh/leto] v industriji zaradi izkoriščanja odpadne toplote v ob-
stoječih sistemih (rekuperacija)

P:
Priključna moč prenosnika odpadne toplote dimnih plinov [kW], katerega se vgrajuje v obsto-
ječi sistem

3.2.3.3. Namen U3-C
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema za op-

timizacijo rabe hladu se določi z meritvami, ki temeljijo 
na spremljanju porabe energije s standardnimi merilnimi 
enotami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno 
strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opi-
som načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki do-
kazujejo primernost opreme.

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

3.2.4. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U4:

Ukrep U4 vključuje naslednje namene:
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega 

elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti 
neogrevanim prostorom (v nadaljevanju: namen U4-A);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – tla na terenu (v nadaljevanju: namen 
U4-B);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti 
terenu (v nadaljevanju: namen U4-C);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim 
prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju 
(ploskovnem gretju) (v nadaljevanju: namen U4-D);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop 
v sestavi ravnih ali poševnih streh (v nadaljevanju:namen 
U4-E),

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – poševna streha (v nadaljevanju: namen 
U4-F);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – ravna streha (v nadaljevanju: namen 
U4-G);

– delna obnova stavbe, sanacija posameznega ele-
menta ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata (v nadalje-
vanju: namen U4-H).

Vrednost toplotne prevodnosti λ vgrajenega izolacij-
skega materiala lahko znaša največ 0,040 W/mK.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opi-
som načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki do-
kazujejo primernost opreme.

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

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli le v primeru doseganja manjših ali enakih razpisnih 
vrednosti toplotne prehodnosti Umax, in sicer:

– namen U4-A – Umax = 0,25 W/m2K,
– namen U4-B – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U4-C – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U4-D – Umax = 0,27 W/m2K,
– namen U4-E – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U4-F – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U4-G – Umax = 0,18 W/m2K
– namen U4-H – Umax = 1,20 W/m2K za vertikalna 

okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna vrata.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le 
za stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 1. 2003.

Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni 
le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje 
ETAG 004. Zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev sta-
rejše stavbe in vgradnja energijsko učinkovitega zunanjega 
stavbnega pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih za-
steklitev s toplotno prehodnostjo celotnega okna mora biti 
izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) 
oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).

Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče tudi v prime-
ru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s to-
plotno izolacijskim materialom, mora pa vlagatelj predložiti 
fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega 
izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni pre-
hodnosti že vgrajenega izolacijskega materiala.

3.2.6. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U6:

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu 
in ki spadajo v ukrep U6, so elektromotorni sistemi tipičnih 
aplikacij za črpalke in ventilatorje kjer se uvaja nadgra-
dnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po potrebi tudi zame-
njava samega motorja, ker je potrebno tak sistem oziroma 
sklop obravnavati celovito, saj je učinkovitost prigradnje 
frekvenčnega pretvornika odvisna tudi od ustreznosti sa-
mega elektromotorja in samega načina (dinamike) obrato-
vanja celotnega pogonskega sistema.

Učinke izvedbe namena se predvidi na osnovi analize 
delovanja v obliki tehničnega elaborata, kjer se upošteva 
računske in/ali normirane vrednosti faktorjev prihrankov, ki 
je določena v obrazcu za izračun prihranka CO2, glede na 
vrsto aplikacije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek 
končne energije se določi na podlagi Priloge IV Direktive 
2006/32/ES.

Ukrep U6 vključuje naslednje namene:
– vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda 

IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009);
– vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter 

krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;
– vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogo-

nom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spre-
menljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske učin-
kovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna v skladu s točko 
2 Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 641/2009;

– vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti opremljeni s 
pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s 
spremenljivo hitrostjo;

– vgradnja kompresorjev za pripravo komprimiranega 
zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega 
EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali 
mehkim zagonom,6. vgradnja drugih kompresorjev, ven-
dar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, ki morajo 
biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 
oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom;

– vgradnja elektromotorjev standardnega EU razre-
da IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009) ter vgradnja 
frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na 
obstoječe elektromotorne naprave/pogone v transportnih 
sistemih.
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Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih naprav, iz-
delanih v skladu s sodobnimi standardi in glede mini-
malne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter sa-
mostojnih in vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Ured-
bama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. Julija 2009 
o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES (UL L 191, 22. 7. 2005) v zvezi z zahteva-
mi za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter 
št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z 
zahtevami za okoljsko primerno zasnovo samostojnih 
obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke.

3.2.7. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U7:

Ukrep U7 vključuje naslednje namene:
– zamenjava starih ogrevalnih naprav s kotlom na 

biomaso (v nadaljevanju: nameni U7-A),
– zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenza-

cijskim kotlom na zemeljski plin (v nadaljevanju tudi ZP) 
ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju tudi UNP) (v 
nadaljevanju vse skupaj: nameni U7-B),

– zamenjava starih ogrevalnih naprav – zamenjava 
gorilnika ter namestitev kondenzacijske enote (ekono-
mizer) na ZP in UNP (v nadaljevanju: nameni U7-C).

Nepovratna finančna spodbuda za projekte, ki pred-
stavljajo ukrep U7, na območju s sprejetim odlokom o 
načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, v koli-
kor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na 
tem območju drug prednostni način ogrevanja.

3.2.7.1 Nameni U7-A
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U7-A, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– oprema mora imeti skladno z zahtevami stan-
darda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izko-
ristek pri nazivni toplotni moči kotla mora biti večji ali 
enak 90 % in vrednost emisij skladna z Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 34/07, s sprem. in dop.). Naprave z ročnim 
polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti prigrajen 
vodni toplotni zbiralnik.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo cer-
tifikata po standardu SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana 
oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko 
sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni strani, 
www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi) lahko vlagatelj pre-
dložiizjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu 
toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in model opreme.

3.2.7.2. Nameni U7-B
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U7-B, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– normirani izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla mora biti pri nazivni moči kotla večji 
ali enak 104 % pri uporabi ZP ali UNP. Izpolnjevanje 
pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata oziroma 
tehnično dokumentacijo za predlagano napravo.

Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgra-
dnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na ZP 
ali UNP v kotlovnico in sicer:

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

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

c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih ko-
tlov na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni 
plin, mazut ali premog), s kotli na ZP ali UNP pri čemer 
se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V 

tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic 
na fosilna goriva s posameznimi kotli na ZP ali UNP, če 
upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, 
pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distri-
bucije plina ali

d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov 
na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog), s kotli 
na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlo-
gov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.

3.2.7.3. Nameni U7-C
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-

su in ki spadajo med namene U7-C, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– normirani izkoristek posameznega kotla, ki se 
nadgrajuje mora biti pri nazivni moči kotla večji ali enak 
104 % pri uporabi ZP ali UNP.

Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se do-
kazuje z dimnikarskimi meritvami izvedenega stanja, 
in sicer na način, da se zahtevku za sofinanciranje 
predloži kopijo izvedenih meritev skupaj z dimnikarskim 
poročilom.

Poročilo z dokazili iz prejšnjega odstavka mora 
upravičenec predložiti skupaj z zahtevkom za sofinan-
ciranje, vendar ne kasneje kot 30. 9. 2015.

3.2.8. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U8:

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opi-
som načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki do-
kazujejo primernost opreme.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za vgradnjo nove individualne toplotne postaje (TP), 
pri čemer pride do zamenjave zastarele in neučinkovite 
toplotne postaje. Poleg zamenjave TP se lahko istoča-
sno izvede tudi druge ukrepe učinkovite rabe energije, 
kot je vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje 
dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov.

TP za ogrevanje morajo imeti krmilnike z vodenjem 
temperature ogrevne vode glede na zunanjo temperatu-
ro ter možnostjo nastavljanja ogrevalne krivulje in para-
metrov krmiljenja regulacijskega ventila. Z izvedbo opti-
miziranja ogrevalne krivulje in nastavitev regulacijskega 
ventila se doseže manjša porabe energije za ogrevanje 
pri končnem odjemalcu z racionalnejšo izrabo toplote iz 
sistema daljinskega ogrevanja.

TP za pripravo sanitarne tople vode (STV) mora biti 
pravilno izbrana in z ustrezno regulacijo doseči znatno 
zmanjšanje porabe energije za pripravo STV pri konč-
nemu odjemalcu.

Nepovratne finančne spodbude se dodeljuje za 
vgradnjo sodobne toplotne postaje z naslednjimi la-
stnostmi oziroma elementi:

– s kompaktnim, ploščatim prenosnikom, pravilne 
velikosti (moči),

– s pravilno izbiro in nastavitev regulacijske opreme 
za pripravo STV,

– s sodobno regulacijsko opremo, ki omogoča da-
ljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplotne 
energije;

– s pravilno dimenzioniranim regulacijskim ven-
tilom glede na razpoložljiv diferenčni tlak na lokaciji TP,

– z enakodeležno ali lomljeno karakteristika ven-
tila,

– z odzivnim temperaturnim zaznavalom, čim 
bližje ali kar v prenosniku toplote,

– s PI regulatorjem (krmilnikom) z nastavitvijo,
– z merilnikom toplotne energije z možnostjo odči-

tavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik prek 
ustrezne povezave,

– z energetsko učinkovitimi črpalkami skladno s 
PURESom,
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– s toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote 
v toplotni postaji,

– usposobitev sistema za optimizirano delovanje.
3.2.9. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki pred-

stavljajo ukrep U9:
Ukrepi U9 vključujejo naslednje namene:
– regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja 

regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratoval-
nega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema 
za izračun optimalnih obratovalnih parametrov; napredni 
sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inte-
ligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s 
pametnimi števci (v nadaljevanju: namen U9-A);

– uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 
50001 (v nadaljevanju: namen U9-B).

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpi-
su in ki spadajo med namene, so nadgradnje obstoječih 
praks spremljanja rabe energije z uvedbo sistemov ozi-
roma metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih 
normiranih prihrankov. Ob tem pa tudi projekti regulacije in 
povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije 
in ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni sistemi me-
ritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci in/
ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema 
za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, uvedba stan-
darda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001. Ti so definirani 
kot faktorji prihrankov glede na vrsto energije in sektor, ki 
mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi 
enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let.

3.2.9.1. Namen U9-A:
– nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, 

ki omogočajo:
– učinkovito avtonomno obratovanje procesov,
– povezljivost s sistemom obratovalnega monitorin-

ga in daljinskega upravljanja;
– izvedba obratovalnega nadzora, ki omogoča:

– nadzor v realnem času nad obratovanjem pro-
cesov,

– daljinsko krmiljenje procesov,
– alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju pro-

cesov,
– arhiviranje podatkov o obratovanju procesov v 

standardno bazo,
– avtomatsko popisovanje rabe energije v standar-

dno bazo;
– uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih 

parametrov, ki omogoča:
– dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami,
– izračun optimalnih obratovalnih parametrov pro-

cesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora,
– posredovanje izračunanih optimalnih obratovalnih 

parametrov do procesa,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti 

obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije 

– CSRE, ki omogoča:
– dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami,
– definiranje ključnih procesnih indikatorjev na 

osnovi zajetih meritev o rabi energije,
– splošni pregled meritev in ključnih procesnih in-

dikatorjev,
– pregled merjenih vrednosti in primerjava s cilja-

nimi vrednostmi,
– pregled kumulativnih vsot odstopanj od ciljnih 

vrednosti,
– možnost izvoza podatkov v CVS ali XLS obliki,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti 

obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe 

energije s pametnimi števci.

3.2.9.2. Namen U9-B:
– uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 

50001:
– kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju učin-

kovitejše rabe energije pri obstoječih porabnikih energije;
– ustvarjanje preglednosti in lažje komunikacije v 

zvezi z upravljanjem energetskih virov;
– spodbujanje najboljših praks energetskega 

upravljanja in krepitev dobrega vedenja pri upravljanju 
z energijo;

– pomoč postrojenjem pri ocenjevanju in predno-
stnem uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij;

– zagotavljanje delovnih okvirov za spodbujanje 
energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi;

– vpeljevanje izboljšav pri projektih upravljanja z 
energijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;

– omogočanje integracije z različnimi organiza-
cijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje ter zdravja in 
varnosti.

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

projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 
237.922,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude 
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov gle-
de na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem 
predvidenega prihranka energije in omejitve najvišje mo-
žne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
– presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov pro-

jekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;
– presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov pro-

jekta za srednja podjetja;
– presegati 50 % upravičenih stroškov projekta za 

mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila 

Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Osnovna 
merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni 
promet in/ali bilančna vsota podjetja.

V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi Ko-
misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni 
v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska ali pove-
zana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za izračun 
velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge.

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

kumentacije3, za katero so priložena dokazila o izdelavi 
in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša 
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora4 
za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji 
od 10 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta. Pri 
velikih podjetjih se sofinanciranje teh stroškov podeljuje 
po pravilih »de minimis«.

3 Projektna dokumentacija se glede na namen uporabe 
razvršča na vse projekte, ki jih navaja Pravilnik o projektni 
dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08, v nadaljevanju: pravilnik). 
Vsi projekti, ki jih navaja pravilnik so sestavljeni v skladu s 
5. členom pravilnika. Za upravičence, ki predstavljajo javni 
sektor oziroma so zavezani k javnemu naročanju velja 
poleg pravilnika še Uredba o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, Ur. l. RS, št. 54/10, v 
nadaljevanju: uredba), ki ureja investicijsko dokumentacijo.

4 Nadzor opravlja oseba, skladno z določili Zakona o 
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 57-2412/2012) in svoje delo 
izkaže bodisi s potrjenim gradbenim dnevnikom, poročilom 
o delu (s specifikacijo del in stroškov) ali z potrditvijo izjave 
izvajalca o zaključku del.
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– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju 
»DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot 
vstopni DDV.

Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posame-
znem ukrepu.

Neupravičeni stroški pri vseh ukrepih so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od 

podanih omejitev upravičenih stroškov,
– ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni 

stroški,
– DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vsto-

pni DDV ter drugi davki.
Ostali neupravičeni stroški so navedeni pri posa-

meznem ukrepu.
Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru 

upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe 
o sofinanciranju. Zamenjava je možna za enakovredno ali 
boljšo opremo ali storitev, ki izpolnjuje pogoje tega razpi-
sa. O zamenjavi načrtovane opreme in storitev v okviru 
upravičenih stroškov upravičenec seznani sofinancerja.

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

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih 
iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemu-
doma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v vi-
šini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo 
predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali 
subvencij.

Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne 
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo doba-
vitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distri-
bucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega 
zakona (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud). 
Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud 
v višini, kot so določena s Programom velikih zavezan-
cev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmer-
no nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva 
povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude.

4.1 Omejitve sofinanciranja
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta 

mora znašati najmanj 5.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja ne sme presegati 80.000,00 

EUR.
Višina sofinanciranja ne sme presegati 100 EUR 

nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh ener-
gije.

4.2. Upravičeni stroški
4.2.1. Upravičeni stroški za ukrep U1:
Namen U1-A
Upravičeni stroški so: toplotna črpalka zrak/voda, 

hranilnik za sanitarno vodo, elektro material in inštalaci-
je, strojni material in inštalacije, zagon opreme.

Namen U1-B
Upravičeni stroški so:
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno 

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

– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplo-
tno črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zemlja/voda, 
vgradnja zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, ze-
meljski kolektor ali geosonda, hranilnik toplote, elektro 
material in inštalacije, strojni material in inštalacije, za-
gon opreme.

– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno 
črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava 
vrtine, geosonda, hranilnik toplote, elektro material in 
inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.

Namen U1-C
Upravičeni stroški so: sprejemniki sončne energije, 

hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni 
material in inštalacije, zagon opreme.

4.2.2. Upravičeni stroški za ukrep U2:
Upravičeni stroški so:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju 

prijaznih svetilk5,
– nabavo in vgradnjo varčnih svetil6 in odsevnikov 

ter učinkovitih predstikalnih naprav7,

5 Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. 
Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo 
za namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo 
senčnik za zakrivanje samega vira.

6 Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih 
virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir, 
kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu.

7 Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih 
fluorescenčnih sijalk.

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

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

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

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

4.2.3. Upravičeni stroški za ukrep U3:
Namena U3-A in U3-B:
Upravičeni stroški so:
– nabava in vgradnja naprave za centralno ali lo-

kalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega 
zraka,

– nabava in vgradnja sistema za distribucijo in pre-
nos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter 
krmilnimi elementi,

– nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zra-
ka s toploto zemlje ali vode,

– nabava in vgradnja sistema za izkoriščanje odpa-
dne toplote dimnih plinov.

Namen U3-C:
Upravičeni stroški so: nabava in vgradnja hladilnih 

vitrin na obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah 
z živilskim blagom.

4.2.4. Upravičeni stroški za ukrep U4:
Nameni U4-A, U4-B, U4-C in U4-D:
– nabava in vgradnja toplotno izolacijskega mate-

riala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega 
sistema;

– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidro-
izolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih 
polic;

– obdelava špalet;
– nabava in vgradnja okenskih polic.
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Nameni U4-E, U4-F, in U4-G:
– nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materi-

ala vključno s parno zaporo;
– nabava in vgradnja paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno 

kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev stari slo-
jev, vgradnja nove hidroizolacije in izvedba estriha ozi-
roma druge zaključne obloge.

Namen U4-H:
– odstranitev obstoječih oken, balkonski vrat ozi-

roma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih 
skladno s smernico RAL montaže;

– nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvede-
na tudi vgradnja novega stavbnega pohištva;

– nabava in vgradnja okenskih polic;
– obdelava špalet.
4.2.6. Upravičeni stroški za ukrep U6:
Upravičeni stroški so:
– nabava opreme;
– montaža/instalacija in zagon sistemov;
– svetovalne storitve za namene izobraževanja na-

ročnika za uporabo opreme;
– nadzorno-krmilni sistemi.
4.2.7. Upravičeni stroški za ukrep U7:
Namen U7-A:
Upravičeni stroški so:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

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

sportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne 
opreme,

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

Namen U7-B:
Upravičeni stroški so:
– izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plino-

hrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor 
tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama),

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

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

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

– nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kon-
denzata.

Namen U7-C:
Upravičeni stroški so:
– izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plino-

hrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor 
tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja gorilnika ter pripadajočih si-
stemov,

– nabava in vgradnja kondenzacijske enote (ekono-
mizerja) ter pripadajočih sistemov,

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

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

– nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kon-
denzata.

4.2.8. Upravičeni stroški za ukrep U8:
Upravičeni stroški so:
– nabava in vgradnja toplotne postaje z vsemi pri-

padajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varoval-
ne opreme;

– zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami;
– izolacija cevi do uporabnikov z vrednostjo toplo-

tne prehodnosti;
– merilnik toplote;
– montaža sistema,
– nabava in vgradnja ventilov za uravnoteženje dvi-

žnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov.
Upravičeni stroški ne vključujejo elementov raz-

voda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema 
in ogreval.

4.2.9. Upravičeni stroški za ukrep U9:
Upravičeni stroški so:
– nabavo programske opreme;
– nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in na-

prav;
– montaža/inštaliranje in zagon sistemov;
– svetovalne storitve za namene izobraževanja na-

ročnika za uporabo opreme;
– svetovalne storitve za namene uvedbe standarda.
5. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in 

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

Vsaka vloga mora vsebovati:
– obrazec »Vloga«;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz 

katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni 
razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik);

– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energet-
skega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne 
skupnosti);

– sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v pri-
meru pogodbeništva);

– tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev ali 
dobavo blaga, ki jih bodo izvajali/dobavili zunanji izva-
jalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika oziroma 
v primeru, kadar treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti, 
utemeljeno pisno obrazložitev (velja za osebe, ki niso 
javni naročniki);

– besedilo javnega razpisa za vsako predvideno 
storitev ali izjavo, da izvajalec je oziroma bo izbran v 
skladu s pravili o javnem naročanju, ki je del OBRAZCA 
št. 1-jamstva prijavitelja (velja zgolj za javne naročnike 
in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno);

– obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PE-
TROLURE/2014/R2«;

– prilogo, ki izkazuje primernost opreme oziroma 
skladnost opreme z določili javnega razpisa (velja smi-
selno za ukrepe in namene, kjer je to potrebno);

– izjava vlagatelja, iz katere je razvidno, ali se bo 
projekt izvajal na območju s sprejetim odlokom o načrtu 
za kakovost zraka, ki določa prednostni način ogrevanja 
(velja za vlagatelje, ki se prijavljajo na ukrepa 01 ali 07);

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan 
podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev 
ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa 
in dokumentacije za prijavo.
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Sofinancer ima kadarkoli pravico od vlagatelja zah-
tevati predložitev uradnega potrdila o poravnanih davč-
nih obveznostih do Republike Slovenije.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na 
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancer-
ja (http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-
-ure-in-ove/razpisi/objavljeni-razpisi-2014), oziroma, ki 
jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov ele-
ktronske pošte: petrolure@petrol.si. Obrazci za različne 
ukrepe se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge 
in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so na-
vedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih 
razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen 
drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v 
obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te 
razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo 
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na 
predpisanem obrazcu.

Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje 
morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku. Doku-
mentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem 
jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. 
V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem 
in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni pre-
vod v slovenskem jeziku.

Obrazec št. 1 – Vloga in Obrazec št. 2 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju, morata biti originalno lastno-
ročno podpisana in žigosana oziroma parafirana na za 
to označenih mestih. Vsa ostala dokumentacija, ki jo bo 
vlagatelj smiselno priložil k prijavi, mora biti originalno 
lastnoročno parafirana ali podpisana (kopija parafe in 
podpisa ne zadostuje).

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

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, 
mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Samo-
stojna vloga predstavlja izvedbo enega ukrepa na enem 
objektu, razen v primeru distribucijskih omrežij.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom 
»Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/2014/
R2, Ukrep: U1 / U2 / U3 / …«. Nepravilno označene ali 
odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in 
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno, po pošti ipd.) od 2. 6. 2014 dalje in najkasneje 
do 6. 6. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev. 
Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo 
pošiljatelju.

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

6. Postopek obravnave vloge
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge bo odpi-

rala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija 
(v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja vsak 
dan od 4. 6. 2014 dalje.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov sofinancerja vsaj dva 
dni pred posameznim odpiranjem vlog. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu prejema, pri čemer se upo-
števa datum in ura poštnega žiga oziroma datum in ura 
osebne vložitve vloge na naslov sofinancerja. Osebna 
dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od pone-
deljka do petka med 8. in 14. uro. Nepravilno označene 
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog 
in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 
dneh. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navede-
nem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so 
pomanjkljivosti odpravljene. Vloge, ki ne bodo pravoča-
sno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev 
formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne 
smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg iz-
vedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje 
vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno 
uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih 
spodbud

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

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

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 
90 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravi-
čenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta 
na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni 
od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, 
sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev 
finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni.

8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud in poro-
čanje

Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v 
nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofi-
nanciranje, ki je sestavni del Priloge 2 k Pogodbi o sofi-
nanciranju, in mora vključevati tudi:

– seznam preverjenih računov in računov s specifi-
kacijo (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe 
projekta, če iz podatkov na računu oziroma posamez-
nih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji 
za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja 
drugače);

– dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije 
plačane položnice – univerzalnega plačilnega naloga 
(UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni transakciji, 
blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot 
dokazilo o plačilu računa);

– v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi 
kredit Eko sklada, dokazila o nakazilu dodeljenega kre-
dita;

– končno poročilo izvedenega projekta s predvide-
nimi prihranki energije s predstavitvijo projekta;

– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja 
na Obrazcu št. 3 in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za ka-
terega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovrat-
ne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do 
nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki 
pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z od-
ločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude) in izvajalec posameznega ukrepa;
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– fotografije izvedene aktivnosti ter fotografije, ki 
označujejo pravilno označevanje projekta;

– drugo dokumentacijo (smiselno glede na prijavlje-
ni ukrep, namen), ki jo sofinancer utemeljeno zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim raču-
nom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izpla-
čilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane 
upravičene stroške, ki se povrnejo upravičencu največ 
v odobrenem deležu sofinanciranja.

Izplačilo spodbude se izvede v 60 dneh po prejemu 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih 
sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, 
se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu 
sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sred-
stev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo 
spodbude.

Upravičenec mora najkasneje v enem letu ter v 
naslednjih 5 letih po oddaji zahtevka za sofinanciranje 
na sedež sofinancerja oziroma po e-mailu na naslov: pe-
trolure@petrol.si dostaviti letno poročilo z obratovalnimi 
podatki in doseženimi prihranki, ki ga sestavi na osnovi 
knjigovodstva za okvir projekta PETROLURE. Poročilo 
mora upravičenec dostaviti najkasneje do 28. februarja 
za preteklo koledarsko leto oziroma če poroča prvič od 
dneva zaključka naložbe. Poročanje se izvede v skladu 
z Navodili za za poročanje za prejemnike sredstev Pe-
trolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so obja-
vljena na sofinancerjevi spletni strani: http://www.petrol.
si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/porocanje-
-upravicencev.

9. Drugo
Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska po-

godba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta 
razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki 
so navedene v teh dokumentih.

Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da 
poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-na-
slovu: petrolure@petrol.si. Vsi odgovori na zastavljena 
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja: 
www.petrol.si.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 14-020-000056 Ob-2519/14

Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancij-
ske sheme Posavja z dne 26. 3. 2014, sklepa Uprav-
nega odbora RRA Posavje z dne 19. 5. 2014 ter s 
soglasjem občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško 
in Sevnica, objavlja Regionalna razvojna agencija Po-
savje – Garancijska shema Posavje v sodelovanju z 
naslednjimi bankami: NLB d.d., Hranilnica LON d.d., 
Delavska hranilnica d.d., Deželna banka Slovenije d.d. 
in Banka Koper d.d.,

javni razpis
za ugodne kredite podjetništvu z garancijami 

Garancijske sheme Posavje za leto 2014
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kre-

ditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Po-
savje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancij-
ske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP).

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za 
izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavlja-
nje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejav-
nosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v težjih 

gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v 
nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti korišče-
nja moratorija pri vračilu kredita. Garancija RRA Posavja 
predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista 
podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje 
bančnega kredita.

Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredi-
te je 1.250.615,00 EUR. Po posameznih občinah višina 
razpisanih sredstev znaša:

Občina Razpisana sredstva (v EUR)
Brežice 122.312,00
Kostanjevica na Krki 100.085,00
Krško 748.285,00
Sevnica 279.933,00
Skupaj 1.250.615,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo 
sodelovale v razpisu.

2. Pogoji za dodeljevanje ugodnih kreditov z ga‑
rancijami

1. Splošni pogoji
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije 

v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti, 
vendar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR za 
obstoječa podjetja in 8.000,00 EUR za nova podjetja.

Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sred-
stev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež oziroma 
poslovno enoto.

Dolgoročni investicijski krediti z garancijo RRA GSP 
se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Strošek nastane s sklenitvijo 
dolžniško upniškega razmerja. Garancije RRA GSP se 
izdajo najkasneje do 31. 1. 2015.

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredi-
te, ki nadomeščajo stare kredite.

Krediti z garancijami se po tem razpisu dodeljujejo 
po shemi de minimis pomoči » ugodni krediti podjetni-
štvu z garancijami Garancijske sheme Posavje« – št. pri-
glasitve: M001-1338811-2014.

1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registri-
rani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni l RS, 
št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), ki so:

– obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja 
(v nadaljevanju MSP), ki so registrirana več kot 18 me-
secev od dneva oddaje vloge,

– MSP-ji s statusom novega podjetja, ki ni regi-
strirano več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge in 
izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) 
vsaj zadnja 2 meseca.

Vlagatelji morajo biti člani GSP ter imeti sedež in 
opravljati dejavnost na območju občin Brežice, Krško, 
Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član 
sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih obči-
nah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih 
posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, 
v kateri ima poslovno enoto.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadalje-
vanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje 
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:

– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opre-
deljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni 
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promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 mio EUR;

– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni pro-
met in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;

– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.

Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, 
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali 
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določi-
jo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v 
katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, 
če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako 
partnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejav-

nosti a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti, c) predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogod-
bi o ustanovitvi Evropske skupnosti, kolikor je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogo-
jena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
proizvajalce,

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi doma-
čih proizvodov pred uvoženimi;

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim 
je potekel rok plačila;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom Skupnosti;

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o 
državni pomoči za reševanje za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) 
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), 
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let 
doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

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

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja in 
likvidacije,

– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziro-
ma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil 
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.

1.2 Nameni dodeljevanja sredstev
Ugodni krediti z garancijami se dodeljujejo s slede-

čimi nameni:

a) Za obstoječe MSP-je: spodbujanje podjetij v ra-
zvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uvelja-
vljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev 
dejavnosti.

b) Za MSP-je s statusom novega podjetja: reševa-
nje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemote-
nega tekočega poslovanja MSP-jev.

1.3 Upravičeni stroški
a) Upravičeni stroški za obstoječe MSP po tem 

razpisu so:
Materialne investicije:
– nakup nove ali rabljene opreme, ki ne sme biti 

starejša od pet let,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pri-

dobivanje projektne dokumentacije v primeru gradnje 
poslovnih prostorov,

Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, know-howa in nepatenti-

ranega tehničnega znanja,
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup materiala, blaga, oziroma denar za finan-

ciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, 
stroškov testiranja …)

Višina obratnih sredstev ne sme presegati 20 % 
višine odobrenega kredita oziroma maksimalno 
12.000 EUR.

b) Upravičeni stroški za MSP-je s statusom novega 
podjetja po tem razpisu so:

Stroški materialnih investicij, ki zajemajo:
– nakup nove opreme.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup materiala, blaga, oziroma denar za finan-

ciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, 
stroškov testiranja …)

Višina obratnih sredstev je lahko 100 % višina odo-
brenega kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Predmet operacije je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s 
podjetjem – upravičencem; prav tako materialne investi-
cije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z 
lastnikom podjetja ali fizične osebe.

V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne 
predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita 
in garancije.

2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za obstoječe MSP-je:
– Maksimalna višina bančnega kredita: 60.000,00 

EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar naj-
več do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV),

– Minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 
EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar naj-
več do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV),

– Potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih 
stroškov (brez DDV),

– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo 
dokumentacijo,

– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– NLB d.d.: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Delavska hranilnica: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Hranilnica LON: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Deželna banka Slovenije: Euribor 6-mesečni 

+ 2,4 %,
– Banka Koper d.d.: Euribor 6-mesečni + 3,45 %,

– Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita 
brez obresti oziroma ne več kot 48.000 EUR,
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– Odplačilna doba kredita: od 3 do 7 let, za odplače-
vanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, 
moratorij se šteje v odplačilno dobo,

– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji 
banke,

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje 
izdano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o 
denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo 
se neto stroški investicije brez DDV.

2.2 Kreditni in garancijski pogoji za MSP-je s statu-
som novega podjetja:

– Maksimalna višina bančnega kredita: 10.000,00 
EUR na podjetje/samostojnega podjetnika,

– Minimalna višina bančnega kredita: 3.000,00 
EUR na podjetje/samostojnega podjetnika,

– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo 
dokumentacijo,

– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– NLB d.d.: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Delavska hranilnica: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Hranilnica LON: Euribor 6-mesečni + 2,4 %,
– Deželna banka Slovenije: Euribor 6-mesečni 

+ 2,4 %,
– Banka Koper d.d.: Euribor 6-mesečni + 3,45 %,

– Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita 
brez obresti oziroma ne več kot 8.000 EUR,

– Odplačilna doba kredita: od 1,5 do 3 let, za odpla-
čevanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mese-
cev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,

– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji 
banke,

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje 
izdano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o 
denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

2.3 Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 
352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združeva-
nje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo 
mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen enotnemu podjetju1 – upravičencu ne sme prese-
gati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev dr-
žave, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovor-
nem prevozu.

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«

2.4 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov in 
garancij

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli 
prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja projekta bo višja,

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, 

inovacije, nastop na novih in /ali tujih trgih, odpiranje 
novih delovnih mest, konkurenčnost),

– ekološko naravnani (varčevanje z energijo, va-
rovanje okolja).

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRA Po-
savje bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.

3. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenil kreditni odbor na osnovi meril, ki 
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, bese-

dilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov, seznam 
obveznih prilog, prijavni list – vloga za odobritev kredita 
in garancije in izjava vlagatelja ter vzorec pogodbe o 
izdaji garancije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 02, Krško 
in na spletni strani, www.rra-posavje.si.

5. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije: 
garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 31. 1. 
2015.

6. Rok za predložitev vlog: rok za prijavo na razpis 
je odprt od dneva objave razpisa do datuma zaprtja 
razpisa, in sicer do 31. 12. 2014 oziroma do porabe 
sredstev.

7. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pri-

stojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, 
oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 
petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. 
v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma 
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.

8. Pošiljanje vlog: vlogo za odobritev kredita in ga-
rancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija 
Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško.

9. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi 
s tem razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna razvojna 
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško, 
tel. 07/488-10-44, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatja-
na.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.
si, oziroma na spletni strani RRA Posavje www.rra-po-
savje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje

 Ob-2518/14

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 
Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi 12. člena Zako-
na o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96-4808/02, 115-5086/05, 61-2567/06, 112-5553/07, 
9-325/11 s sprem. in dopol do 57/12) ter 102. člena 

1 Enotno podjetje je opredeljeno v Splošnih pogojih 
poslovanja Garancijske sheme Posavja.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvi-
jo sredstev pridobil pisno izjavo o:

1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z 
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške
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Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4-110/11, 72-3130/11 s sprem. in dopol. do 
45/12) objavlja

javni razpis
za kandidata za mlada raziskovalca v letu 2014

Prvi izbrani kandidat se bo usposabljal na razi-
skovalnem področju (po ARRS) 5.03: Sociologija pri 
mentorju red. prof. dr. Borutu Rončeviču. Osnovna tema 
doktorskega raziskovanja bo problem (računalniške) ob-
delave večje količine kvalitativnih podatkov.

Drugi izbrani kandidat se bo usposabljal na razisko-
valnem področju (po ARRS) 2.07: Računalništvo in infor-
matika pri mentorici izr. prof. dr. Nataši Pržulj. Osnovna 
tema doktorskega raziskovanja bo razviti in uporabi-
ti sofisticirane grafe teoretičnih algoritmov in modelov, 
natančno uglašene za pridobivanje znanja iz topologij 
resničnih bioloških in gospodarskih omrežij.

Kandidat za mladega raziskovalca mora do 15. sep-
tembra 2014 izpolnjevati pogoje skladno s Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr.).

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 
104. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 
– popr.) ter vrednotenja meril, ki jih sprejme fakulteta.

Čas usposabljanja (in financiranja) je največ 3 leta 
in šest mesecev. V tem obdobju mora mladi raziskovalec 
uspešno zaključiti doktorski študij.

Vloga na razpis mora vsebovati:
– prijavni obrazec PO-FIS-MR/2014-1;
– dokazila o izobrazbi;
– izjavo št. 1 (obrazec FIS-MR/2014-2);
– izjavo št. 2 (obrazec FIS-MR/2014-3);
– če prijavitelj še nima pridobljene zahtevane izo-

brazbe, še Izjavo št. 3 (obrazec FIS-MR/2014-4).
Prijavitelji lahko priložijo tudi naslednje priloge:
– potrdilo o izrabi porodniškega oziroma starše-

vskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti 
ali potrdilo o služenju vojaškega roka;

– dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih;
– dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih 

člankov;
– kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raz-

iskovalnem delu.
Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki. Obe 

obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vse-
binsko popolnoma enaki.

Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s 
pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade razisko-
valce v letu 2014 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom 
in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti 
tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obvešča-
nja o izbiri). Kandidati lahko vlogo:

– oddajo osebno v dekanatu Fakultete za informa-
cijske študije v Novem mestu;

– ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fa-
kulteta za informacijske študije v Novem mestu, Sevno 
13, p.p. 299, 8000 Novo mesto.

Elektronsko vlogo je treba poslati na elektronski 
naslov: zaposlitev@fis.unm.si.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki.

Vloga je oddana pravočasno, če je v elektronski 
obliki poslana do 8. 8. 2014 do 12. ure in v papirnati obli-
ki prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu do 8. 8. 2014 do 12. ure. Kot pravočasna 
se šteje tudi vloga, oddana priporočeno po pošti iz Slo-
venije do 8. 8. 2014 do 12. ure (upošteva se poštni žig).

Razpisna dokumentacija, prijavni obrazec z izjava-
mi ter dodatne informacije so objavljeni na spletni strani 
fakultete http://www.fis.unm.si.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

 Ob-2527/14

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13 in 100/13) ter Sklepa o izboru mentorjev za leto 
2014, št. 6316-2/2013-750, ki ga je sprejel direktor Jav-
ne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije dne 6. 2. 2014, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, objavlja

javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) 

za raziskovalno področje rastlinska produkcija in 
predelava pri izbranem mentorju za leto 2014
v okviru znanstvene vede Biotehnika na razisko-

valnem področju: Rastlinska produkcija in predelava 
(bioznanosti).

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Od-
delku za agrokemijo in pivovarstvo na temo raziskav 
prenosa aktivnih komponent hmelja v pivo.

Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na 
spletni strani: www.ihps.si in po tel. 03/712-16-00, 712-
16-08. Rok za oddajo prijave je 14. 6. 2014.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Št. 0142-1/2014 Ob-2489/14

Občina Šentjernej na podlagi 42. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00, 
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.. 5/01, 3/04 in 
13/08) in Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje go-
spodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopali-
ške ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni 
vestnik Občine Šentjernej, št. 6/11) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  

gospodarske javne službe urejanja pokopališč  
in pokopališke ter pogrebne dejavnosti  

v Občini Šentjernej
1. Koncedent: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 

3a, 8310 Šentjernej.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o po-

delitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejav-
nosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šen-
tjernej, št. 6/11).

3. Predmet koncesije:
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrže-

vanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne 
zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč. 
Pod urejanje pokopališč spadajo predvsem naslednja 
dela:

– vodenje katastra pokopališč,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega,

http://www.ihps.si
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– odvoz odpadkov,
– košnja zelenic,
– urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin in žive 

meje,
– vzdrževanje poti,
– opravljanje manjših vzdrževalnih del na objektih 

in napravah,
– opravljanje ostalih del, ki sodijo v ta okvir.
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališčih 

in obsega:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebne svečanosti,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– druge krajevnim običajem primerne ter potrebne 

pokopališke storitve.
4. Območje izvajanja koncesije
Koncesija se podeljuje za pokopališko dejavnost in 

urejanje pokopališč na območju Občine Šentjernej za 
naslednja pokopališča:

– pokopališče Šentjernej,
– pokopališče Orehovica,
– pokopališče Šmarje,
– pokopališče Groblje,
– pokopališče Gradišče.
Koncesija se podeli eni fizični ali pravni osebi ali 

eni skupini prijaviteljev za vsa pokopališča na območju 
Občine Šentjernej.

5. Koncesijska dajatev: koncesionar za urejanje 
pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko 
dajatev v višini treh odstotkov od prometa ustvarjenega 
z izvajanjem javne službe.

6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za dobo 5 let in prične veljati z dnem 
sklenitve koncesijske pogodbe ob pogoju pravnomočno-
sti odločbe o izbiri koncesionarja.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani Občine Šentjernej 
www.sentjernej.si in v prostorih občinske uprave Občine 
Šentjernej v času uradnih ur. Kontaktna oseba s strani 
koncedenta je Tina Gazvoda, 07/39-33-579, e-pošta: 
sentjernej@siol.net.

8. Kraj in rok za predložitev vlog: kandidati oddajo 
vloge s priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici, ki je 
označena, kot je to predpisano v razpisni dokumenta-
ciji, po pošti ali osebno na naslov: Občina Šentjernej, 
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, najpozneje do 
20. 6. 2014 do 10. ure. Vloga šteje za pravočasno, če 
je prispela na naslov občine do predpisanega roka, 
ne glede na način dostave (priporočeno po pošti ali 
osebno).

9. Zahteve glede vsebine vlog: kandidat mora pri-
praviti en izvod vloge, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci 
in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Neizpol-
njevanje zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da 
se ponudba izloči iz postopka.

10. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in do-
kazila o njihovem izpolnjevanju: kot kandidat na javnem 
razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
je registrirana za dejavnost, ki je predmet javne službe, 
in izpolnjuje predpisane pogoje ter ima za opravljanje 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Podrobnejši po-
goji so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za popolnost 
vloge mora kandidat predložiti vse dokumente in vloge, 
navedene v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji za predložitev skupne vloge: na javni 
razpis se lahko prijavi tudi več oseb skupaj tako, da 
oddajo skupno vlogo. V primeru, da vlogo odda skupina 

kandidatov, morajo vlogi priložiti pravni akt (sporazum ali 
pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo 
izbrani na javnem razpisu. V primeru, da skupina go-
spodarskih subjektov predloži skupno vlogo, koncedent 
izpolnjevanje statusnih in ekonomsko-finančnih pogojev, 
kot so določeni v razpisni dokumentaciji, ugotavlja za 
vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje orga-
nizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa za vse 
gospodarske subjekte skupaj.

12. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar 
bo izbran po postopku in na način, kot ga določajo 
koncesijski akt, zakon, ki ureja javno-zasebno par-
tnerstvo, in zakon, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo in mne-
nje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komi-
sija, ki jo imenuje župan. V primeru, da bo dokumenta-
cija kandidata formalno nepopolna, bo komisija pozvala 
prijavitelja, da jo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj 
v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da 
je vloga popolna, v nasprotnem primeru je nepravilna 
oziroma nepopolna.

Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobe-
nega od prijaviteljev brez obveznosti do njih.

13. Merila za izbor najugodnejšega kandidata: Za 
koncesionarja bo izbran najugodnejši prijavitelj v skladu 
z naslednjimi merili za ocenjevanje prijav:

– predlagane cene storitev – največ 50 točk;
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne 

zahteve javne službe – največ 15 točk;
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so 

pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. 
višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki prese-
gajo minimalne zahteve javne službe – največ 15 točk;

– dosedanje pozitivne reference na področju iz-
vajanja razpisane gospodarske javne službe – največ 
15 točk;

– sposobnost začetka izvajanja javne službe v 30 
dneh od sklenitve koncesijske pogodbe – največ 5 točk.

Opis meril in način uporabe meril je določen v raz-
pisni dokumentaciji.

Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpol-
njeval vse zahtevane pogoje in bo zbral najvišje število 
točk v skladu z navedenimi merili. Najvišje število točk 
po vseh merilih lahko znaša 100. V primeru, da več 
prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran tisti, 
ki bo dosegel višje število točk po merilu »predlagane 
cene storitev«.

14. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo v 
petek, 20. 6. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi v prvem nad-
stropju v prostorih občinske uprave Občine Šentjernej, 
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o 
izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja ponudb.

Občina Šentjernej

Št. 322-5/2014 Ob-2490/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 
57/12), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (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 (Urad-
ni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 
Krško
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javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Krško za leto 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih priredi-
tev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega 
obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na 
turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine 
ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društ-

va, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na podro-
čju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave 

na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 

društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50 % 
sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna ozi-
roma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične 
in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je pove-
čanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v 
razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih 
pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe 
občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in 
niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na 
turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine 
oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziro-
ma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah 
in medijih,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in 

naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in 

nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in ume-
tnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični 
razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.

5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne 
sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo 
vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in 
večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene na-
slednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospe-
ševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ 

do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti priredi-
tve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih.

8. 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.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinancira-

nje turističnih prireditev je 14.000 EUR na proračunski 
postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na 
število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, 
predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo 
vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma 
pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsa-
ko prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, način izved-
be, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz 
prireditve,

– finančna vrednost celotne prireditve in podrobno 
razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stro-
škov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve 
(prihodki)

5. Finančna dokazila o izvedenih in plačanih ak-
tivnostih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu 
računov – bančni izpis prometa na transakcijskem raču-
nu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša)

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

7. 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 prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do četrtka, 17. 7. 
2014 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodar-
ske dejavnosti, 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 (ve-
lja 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 turistične prireditve, 
322-5/2014.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.
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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 odločitev 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 dne-
va objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi 
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posre-
duje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.
mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 322-6/2014 Ob-2491/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št.11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZI-
PRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 
57/12), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
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 stroškov najema  

prireditvenega šotora 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 stroškov 

najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane 
razne prireditve oziroma dogodke v Občini Krško, ki so 
odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obisko-
valcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze 
društev v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društ-

va in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivno sti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Ob-

čini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti pre-

dlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šo-
tora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega prora-
čuna oziroma regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega 
razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov 
prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, 
ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju.

4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stro-
ški najema šotora, montaže in demontaže šotora, pre-
vozni stroški šotora.

5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: 
dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zave-
se, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, priredi-
tveni oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve.

6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stro-
ški prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih 
stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru 
višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.

7. 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.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanci-

ranje stroškov prireditvenega šotora je 8.000 EUR na 
proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na pod-
ročju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor 
bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih 
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, 
se bodo vsem upravičenim prejemnikom sredstva so-
razmerno znižala.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o 
delu), ki odraža zadnje dejansko stanje.
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4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izve-
deno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:

– podroben vsebinski opis prireditve oziroma do-
godka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležen-
cev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na 
prireditvi oziroma dogodku,

– finančna vrednost celotne prireditve oziroma do-
godka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo 
odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prire-
ditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma 
dogodka (prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedbi in plačilu (kopija ra-
čuna za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni 
izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je 
razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa.

7. 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 prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 10. 9. 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 
na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – Javni 
razpis za šotor, 322-6/2014.«

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 predložitve 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 raz-

pisa v Uradnem listu dosegljiva na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zain-
teresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesin-
ger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 611-01/2014 Ob-2492/14

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih pro-
gramov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo 
št. 1/05) Občina Bovec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov kulture  

v Občini Bovec za leto 2014
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja, ki so regi-

strirana za izvajanje programov in projektov na področju 
kulture,

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

– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.

2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, v kolikor so 

organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do Občine Bovec poravnane vse obveznosti 

iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:
Redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v 

preteklem letu, izobraževanje, nabavo in vzdrževanje 
opreme za izvedbo programov ter posamezne projekte 
oziroma programe društev.

4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje iz-
vajalcev kulturnih programov v letu 2014 znaša 6.000,00 
EUR, od tega je namenjenih 10 % sredstev za stimulaci-
jo dela društva v preteklem letu, 5 % sredstev pa pred-
stavlja rezervo o kateri odloča župan.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si.

6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena 
sredstva porabiti do 31. 12. 2014.
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7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih 
programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo 
št. 1/05).

8. Rok za prijavo na javni razpis je 16. 6. 2014.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti 

kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo.

10. Odpiranje prijav bo 17. 6. 2014.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija in pripravila 

predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za 
kulturo. Občinska uprava prijavljene izvajalce obvesti s 
predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim 
številom točk za prijavljene projekte, na katerega bo 
možno podati izjavo.

12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni iz-
vajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, 
tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.
neg@bovec.si.

Občina Bovec

Št. 6710-01/2014 Ob-2493/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini 
Bovec (Uradni list RS, št. 44/08) Občina Bovec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Bovec za leto 2014
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-

nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske po-

goje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o 
društvih,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne 

izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje teh pro-
gramov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi 
občini.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 
športa v občini.

4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine športnih 
programov:

– interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobve-
znih otrok ter mladine in študentov,

– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,

– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.

5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v letu 2014, znaša 
26.380,00 EUR. Višina sredstev za posamezne vse-
bine je razvidna iz Letnega programa športa v Občini 
Bovec za leto 2014.

6. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji pre-
jeli na podlagi tega razpisa v obliki denarnih sredstev, 
mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporab-
nikov in se bo morala odraziti v sorazemrno nižji ceni 
programa za končnega uporabnika.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo na internet-
ni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si).

8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport 2014 – je 
6. 6. 2014.

9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

10. Odpiranje prijav bo 10. 6. 2014.
11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo prijavlje-

ni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega 
roka.

12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane na podal-
gi meril, pogojev in normativov za vrednotenje špor-
tnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju 
športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08).

13. Izvajalci letnih programov športa morajo dode-
ljena sredstva porabiti v letu 2014.

14. Dodatne informacije lahko dobite na Občini 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, 
tel. 05/384-19-09.

Občina Bovec

 Ob-2494/14

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Odloka o 
določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 9/13), tretjega odstavka 7. člena Odloka o dolo-
čitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni 
v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 51/13), Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje javne službe lekarniške de-
javnosti za območje Občine Markovci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 9/13 in 19/14) in v skladu s prvim 
odstavkom 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; v nadaljevanju ZLD) 
v zvezi z drugim odstavkom 2. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF 
in 14/13) objavlja Občina Markovci

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Markovci, Markovci 43, 

2281 Markovci; tel. 02/788-88-87, telefaks št. 02/788-
88-81.

2. Predmet koncesije: koncesija za opravlja-
nje lekarniške dejavnosti za območje Občine Mar-
kovci in Občine Cirkulane, v skladu z dogovorom 
št. 014-0001/2012, z dne 18. 11. 2013.

3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za obdobje 15 let. Koncesionar 
mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku 
enega leta po pridobitvi koncesije. Koncedent ni dol-
žan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za 
opravljanje javne službe. Lekarniška dejavnost se bo 
opravljala v središču naselja Markovci.
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4. Prijava na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje 

za sklenitev delovnega razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit,
– obvlada slovenski jezik,
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti 
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

– magister farmacije, ki je za več kot tri leta pre-
kinil delo v lekarniški dejavnosti, mora imeti opravljen 
tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino pre-
izkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška 
zbornica,

– ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začet-
kom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo,

– ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili 
Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 39/06).

b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja 

lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije,

– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom,

– lokacija lekarne v koncesiji mora biti v središču 
naselja Markovci,

– da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 40 
ur na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure (odpiralni 
čas lekarne mora biti prilagojen delovnemu času zdrav-
niške dejavnosti v Občini Markovci),

– da ima zagotovljene ustrezne kadre,
– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne 

lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih sklad-
no z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,

– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja 
na dan oddaje vloge.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporab-

ljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:

– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom ZLD lahko 
opravlja lekarna do 30 točk

– obratovalni čas lekarne v Občini Markovci do 20 točk

– večje število delovnih mest do 20 točk

– daljša delovna doba v lekarniški dejavnosti do 5 točk

– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja do 5 točk.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je 
predmet razpisne dokumentacije.

6. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 
2281 Markovci ali jo natisnejo s spletne strani Občine 
Markovci – www.markovci.si. Občina Markovci lahko 
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno 
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.

Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na 
naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, s 
pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-

no 4. junija 2014, do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z 

nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
7. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: 

Marinka Bezjak Kolenko, direktorica občinske uprave, 
tel. 02/788-88-87, e-mail: marinka.kolenko@markovci.si.

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo dne 4. junija 2014, ob 13. uri, v 
sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markov-
ci. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji.

Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mne-
nja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva 
RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Občina Markovci

 Ob-2511/14

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, in 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 
in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 
4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih 
društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, 
št. 20/13) in sklepa župana št: 671-93/2014 z dne 14. 5. 
2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev  

in klubov Mestne občine Koper v letu 2014
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev 

in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za 
leto 2014.
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1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper,

– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih progra-
mov v MOK za preteklo leto,

2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prija-
vitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:

Kriteriji Točke

1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za fi-
nančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)
– od 100.000€ do 499.000€
– od 500.000 do 1.000.000€
– nad 1.000.000€
(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

20
30
50

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)
– od 5 do 10 let
– nad 10 let
(prijavitelj prejme 10 ali 30 točk)

do 20
10
20

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalcev na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih 
tekmovanj na letni ravni)
– od 50 do 150
– nad 150 do 500
– nad 500
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

10
20
30

Skupaj 100

3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofi-
nanciranja

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena 
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da 
je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk 
za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (ko-
likor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo, dobi število 
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, kolikor 
ga ne, pa 0 točk).

Merila Točke

1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmovalk/cev športne panoge prijavitelja v MOK, 
ločeno m/ž)
– od 1 do 99
– od 100 do 299
– 300 in več
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40
10
20
40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov oziroma društev športne panoge prijavitelja 
v MOK ločeno m/ž)
– od 1 do 3
– 4 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

10
30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne 
zveze)
– od 1 do 49
– od 50 do 99
– 100 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30
10
20
30

Skupaj 100
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Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa 
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število 
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpolo-
žljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih 
prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka 
števila točk in vrednosti točke.

4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov iz druge točke za leto 2014 je največ 
do 260.000 EUR.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2014 skladno s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravna-
vana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v 
določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do petka, 13. junija 2014, na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov Mestne občine Ko-
per za leto 2014, št.: 671-93/2014«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in 
razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

 Ob-2514/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13) in Letnega programa kulture Ob-
čine Tolmin za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Tolmin na 31. seji, dne 27. 3. 2014, objavlja 
Občina Tolmin

javni razpis
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih 

društev iz sredstev proračuna  
Občine Tolmin v letu 2014

Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih 
borcev 2, 5220 Tolmin.

1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kul-
turnih društev:

– redna dejavnost.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledali-
ška dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literar-
na dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost znaša 
58.205,22 EUR.

3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin (http://
www.tolmin.si-objave-razpisi) in ZKD Tolmin http://zkd-tol-
min.si-razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v pro-
storih Zavoda KŠM in Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg 
maršala Tita 8, 5220 Tolmin (Špela Mrak ali Metka Ivančič).

4. Razpisni rok in predložitev prijav
Javni razpis se zaključi 5. 6. 2014.
Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumenta-

cijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, poslati najkas-
neje do 5. 6. 2014 do 17. ure priporočeno po pošti na 
naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C, 5220 Tolmin 
ali osebno oddati v prostorih Zavoda KŠM Tolmin, Trg 
m. Tita 8, 5220 Tolmin.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v tekočem letu 2014.

Občina Tolmin

 Ob-2515/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Ob-
čini Tolmin za leto 2014, objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa  

v Občini Tolmin v letu 2014
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, določeni v 

8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izboru.

I – Predmet razpisa
V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje vsebine 

programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo 

v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne 

prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na podro-

čju športa
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 109.456,20 EUR 

(84.572,20 za programe in 24.884 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin progra-

mov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2014.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne do-

kumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan 
od objave do izteka razpisa, med 13. in 15. uro na se-
dežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite tudi vsa dodatna 
pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko 
Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.
si). Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane najkasneje 5. 6. 2014 do 
17. ure, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in oznako 
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»Za razpis« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 
Tolmin ali osebno v pisarno Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 
12/b, Tolmin (stavba Šolskega centra Tolmin).

Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopol-
ne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh od poziva 
Zavoda KŠM Tolmin.

IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje 
programov

Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za prijave in 
ne bo javno.

Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih pro-
gramov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Tolmin.

O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandi-
dati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po 
dokončnosti sklepa o izbiri.

Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvede-
ni in sredstva zanje porabljena v letu 2014.

Občina Tolmin

Št. 330-1/2014 Ob-2517/14

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 99/09) in s Pravilnikom o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13) ter Odloka o proračunu Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 10/14), objavlja

razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj kmetijstva  

in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2014
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2014. Sred-
stva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se razpisujejo za 
naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine 

Celje za leto 2014 v okvirni višini EUR na kontu 4102171.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 20.000,00

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kme-
tijstvu 5.000,00

3. Naložbe za opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetijah 5.000,00

Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za naložbe v kmetijska gospodarstva:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, 

ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvo-
dov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, 
imajo sedež na območju Mestne občine Celje in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: 
nosilci kmetijskih gospodarstev);

2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– 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 naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji:

– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijske-
ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Celje, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se 
bodo registrirali za opravljanje 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, prido-

bljenih na podlagi tega javnega razpisa, mora preje-
mnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi.

V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske izjeme
V/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo: 20.000,00 EUR
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-

kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;

– 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.

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-
pov:

– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ure-
ditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 
nasadih na kmetiji..) na kmetijskih gospodarstvih.

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.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 

razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija (razen naložbe v mehanizacijo);

– 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;
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz 
mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko 
vitalna;

– 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;

– v primeru postavitve pašnikov in agromelioracij-
skih del: kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi za to pristojna inštitucija;

– 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 se morajo glasiti na nosilca 
kmetijskega gospodarstva;

– upravičenec mora priložiti vlogi obrazec D – iz 
subvencijskih vlog za leto 2014.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj 2ha primerljivih kme-
tijskih 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 planta4nih sadovnjakov (GERK 1221) 

ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljiš1 (GERK 1160) 
ali olj1nikov (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).
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 ne sofinancira 
se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme,

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasa-
dov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča 
in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 
postavitev mrež proti toči …);

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

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-

nažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev;
– izdelava mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti 

naložbe;
– stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in 

licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih 

zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

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

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z 
omejenimi dejavniki;

– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-

či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200 EUR naj-
višji pa 3.500,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodar-
stvo na leto. Najvišja predračunska vrednost investicije 
lahko znaša 12.000 EUR brez DDV.

Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi de-
javniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.

Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep na-
ložbe)

Merila Število točk

Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2010–2013 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
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Ustreznost naložbe:
– naložbe v kmetijsko mehanizacijo
– naložbe v posodobitev objektov, namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska oprema, 
skladišča,..)
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim spremembam (ali-
neje 5, 6, 7, 8 – upravičeni stroški)
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Merila Število točk

Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOP
– ekološkim kmetovanjem
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V/2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: 
5.000,00.

Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih 

storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sej-
mov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja.
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.
Sofinancirane bodo aktivnosti, ki pripomorejo k iz-

boljšanju kakovosti življenja na kmetiji, povečani pride-
lavi, kakovostnejši pridelavi (tudi ekološki), k predelavi 
in dodani vrednosti osnovnih proizvodov, usmerjanje k 
prilagajanju h klimatskim spremembam, k morebitnemu 
povečanemu dohodku na kmetiji..

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.
Sofinancirala se bodo tekmovanja, razstave in sej-

mi, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti določene pa-

noge (dejavnosti društva), k večji prepoznavnosti Me-
stne občine Celje …

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).

Podpore se ne dodelijo:
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi 

operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;

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

Pogoji za pridobitev sredstev:
– Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se 

prijavljajo pod točke 1-4 poglavja »upravičeni stroški« 
morajo priložiti finančno ovrednoten letni program dela 
s seznamom članov ter predvidenim številom udele-
žencev.

– Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju.

– Članstvo v organizacijah ne sme biti pogoj za do-
stop do tehnične podpore.

– Ob predložitvi zahtevka mora upravičenec prilo-
žiti seznam udeležencev s podpisi – iz Mestne občine 
Celje.

– Za pridobitev zneska se morajo izvesti v vlogi 
predvidene aktivnosti kar naj bo razvidno iz zahtevka.

– Znesek v zahtevku ne sme biti višji od 1000 EUR.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih sto-

ritev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem.

Mestna občina Celje z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za 
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 
1000 EUR letno.

Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep tehnič-
na podpora)):

Merilo Število točk
Sedež izvajalca:
– v Mestni občini Celje
– sedež v drugi občini
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Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– do 10
– do 25
– do 45
– nad 45
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Društvo organizira dogodke, ki so:
– Tradicionalni
– Pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
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V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah: 5.000,00 EUR.

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 

Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrob-
nih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pri-
pravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov),

(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opre-
mo za pridelavo, skladiščenje in pripravo proizvodov 
za trg;

(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na 
kmetijah,

(4) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven 
kmetije,

(5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska 
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 po-
tnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, 
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike));

(6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tra-
dicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno 
krovstvo s slamo, skodlami in škriljem, peka v kmečki 
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, 
zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicio-
nalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

(7) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
virov na kmetiji;

(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kme-
tijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opra-

vljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme,;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.

Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mne-
nja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna;

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

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnje-

vati 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;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji;

– upravičenci, ki so že prejeli za ta namen sredstva 
iz razpisa od 2010 do konec leta 2013 morajo imeti re-
gistrirano dopolnilno dejavnost

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– do 50 % upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 

EUR, najvišji pa 2.500 EUR brez DDV na kmetijsko go-
spodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne 
sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kate-
rem koli obdobju treh proračunskih let.

Merila za točkovanje:
Merila Število točk
Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2010-2013 za dopolnilno dejavnost skupaj 
prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
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Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost:
– že ima registrirano
– se bo registrirala v letu 2014
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Starost vlagatelja:
– do 40 let
– 41–45 let
– 46–55 let
– nad 55 let
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VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpis-
na dokumentacija bo na razpolago od dneva objave 
javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg 
celjskih knezov 9, Celje na sedežu krajevnih skupno-
sti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.
celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in 
razpisi.

VII. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vlo-

ge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog 
ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem 
redu prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vla-
gatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo 
zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se 
štejejo za prispele z datumom dopolnitve. S tem da-
tumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih vlog. V 
primeru, da bo število vlog večje od količine razpisa-
nih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v 
ukrepu 1. in 2. prejeli višje število točk. V primeru, da 
imata dva ali več upravičencev enako število točk, se 
šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja.

V primeru neporabljenih sredstev se sredstva 
najprej dodelijo vlagateljem, ki so oddali vlogo do 
razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo 
razpoložljivih sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo 
odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še eno odpira-
nje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na 
spletnih straneh Mestne občine Celje. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem raz-
pisu odloča direktor občinske uprave ali druga od 
direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na pred-
log komisije. Upravičencem se izda odločba o višini 
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških 
za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu 
pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim 
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so 
sredstva namenjena.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Med-
sebojne obveznosti med občino in prejemnikom po-
moči se uredijo s pogodbo.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne 
dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne 
bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s skle-
pom zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene 
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji ko-
riščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. 
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obvezno-
sti in račune oziroma dokumentacijo glede na posa-
mezen ukrep.

Roki za oddajo zahtevkov:
Zahtevek za nakup kmetijske mehanizacije, teh-

nično podporo ter »de minimis« – nakup opreme: 
3. 9. 2014.

Zahtevek za ostale naložbe v kmetijska gospo-
darstva ter »de minimis« (gradbene investicije, inve-
sticije v obnovo gospodarskih poslopij …): 3. 9. 2014. 
Tem upravičencem se lahko rok za oddajo zahtevkov 

po predhodni utemeljeni prošnji podaljša do 9. 11. 
2014.

Upravičenci, katerim so bila z odločbo odobrena 
sredstva, pa niso v roku dostavili zahtevka, pravica do 
koriščenja sredstev propade. V primeru, da sredstva 
za kmetijsko mehanizacijo in opremo ne bodo pokori-
ščena do 3. 9. 2014, bodo le-ta odobrena upravičen-
cem, ki so imeli sicer popolne vloge, vendar po prvem 
ocenjevanju vlog niso imeli dovolj točk, da bi jim bila 
sredstva odobrena. Ti upravičenci bodo obveščeni o 
možnosti in načinu koriščenja sredstev po pošti do 
7. 9. 2014.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene 
aktivnosti za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodar-
stva«, morajo biti datirani po prejemu odločbe. Ra-
čune z datumom pred izdajo odločbe odobritve, kot 
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komi-
sija ne bo upoštevala. Računi za ostala dva ukrepa so 
lahko datirani od 1. 1. 2014 naprej.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v 
letu 2014.

VIII. Rok za oddajo ter način oddaje
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine 

Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporoče-
no po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis 
kmetijstvo 2014 – Ne odpiraj«, na sprednjo stran ku-
verte pa naziv in naslov vlagatelja.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec A
– vse zahtevane priloge.
Rok za prijavo je 13. 6. 2014.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Odde-

lek za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje

Št. 430-0003/2014 Ob-2530/14

Na podlagi 9. člena Odloka o sofinanciranju pro-
gramov in projektov s področja socialne dejavnosti v 
Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/14), 
Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 112/13) in sklepa 20. redne 
seje Odbora za negospodarstvo in javne službe druž-
benih dejavnosti, št. 4.1, Občina Rečica ob Savinji 
objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za sofinanciranje programov 

in projektov s področja socialne dejavnosti  
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2014

I. Namen javnega razpisa
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za programe 

in projekte s področja socialne dejavnosti, ki izboljšu-
jejo kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invali-
dnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih 
zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih 
skupin za samopomoč ter koristnikov drugih progra-
mov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje soci-
alne izključenosti posameznikov ali skupin občanov.

Sredstva dodeljuje neposredni uporabnik: Občina 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), Rečica ob 
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

II. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi obli-

kami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v oko-
lje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega 
življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
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– programi in projekti svetovanja, pomoči in reha-
bilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in 
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,

– programi in projekti, ki blažijo posledice re-
vščine in odpravljajo socialne in druge stiske posa-
meznikov,

– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju omogočajo vključeva-
nje v okolje ter drugi programi in projekti s področja 
varovanja duševnega zdravja,

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posamez-
nih skupin občanov,

– drugi programi in projekti s področja socialne 
dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.

Pri tem se za projekt šteje nabor aktivnosti, ki 
predstavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredelje-
no vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem iz-
vedbe. Program pa predstavlja dejavnost izvajalca, ki 
se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opre-
deljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program 
ali največ dva projekta.

Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepre-

mičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali 

projektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
III. Višina razpisanih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev določa proračun 

Občine, kot sledi:
PP 20050 – Sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva – RK: 2.510,00 EUR;
PP 20051 – Sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva – ostala: 1.350,00 EUR;
PP20043 – Enkratne socialne pomoči materialno 

ogroženim, konto 411299: Drugi transferi za zagotav-
ljanje socialne varnosti: 500,00 EUR:

Skupno: 4.360,00 EUR.
IV. Upravičenci
Do sredstev so upravičene pravne osebe, ki se 

prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje programov 
in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini 
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo raz-
pisne pogoje.

Na razpis za sofinanciranje programov in projek-
tov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:

– humanitarna in invalidska društva ter organi-
zacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu 
z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne 
organizacije, z namenom izvajanja posebnih social-
nih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki 
ogrožajo socialni položaj invalidov,

– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v 
skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne or-
ganizacije, z namenom reševanja socialnih stisk ob-
čanov Občine,

– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z 
zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, z namenom reševanja socialnih proble-
mov svojih članov,

– druga društva, ki izvajajo programe in projekte 
na področju socialne dejavnosti za uporabnike z ob-
močja Občine in so registrirani za delovanje na pod-
ročju socialnega varstva.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlaga-
telji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge 
javne razpise Občine ali so financirani iz drugih pro-
računskih postavk Občine.

V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini 

izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projek-

tov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo 
opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delu-
jejo najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali sou-
deležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vred-
nosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna 
sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva 
prejeta iz katerihkoli drugih virov),

– program ali projekt se izvaja na območju in v 
interesu Občine,

– program ali projekt je neprofitne oziroma neko-
mercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja 
od višine odhodkov),

– vsebina programa ali projekta mora ustrezati 
predmetu javnega razpisa,

– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 

obveznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega 
razpisa, če so na njem sodelovali.

V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in 
v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež 
in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, 
izpolnjuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot po 
za namen tega razpisa, če so v programe ali projekte 
vlagatelja vključeni tudi občani Občine.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni 

razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega 
programa oziroma projekta,

– so dejansko nastali, so prepoznavni in prever-
ljivi ter podprti z dokazili,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinan-
cerjev.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Prispele popolne in pravočasne vloge bodo oce-

njene na osnovi meril za ocenjevanje. Ocenjevanje 
bo temeljilo na podatkih iz predložene dokumentacije, 
lahko tudi iz uradnih evidenc.

Programi in projekti, prispeli na razpis, se na 
podlagi meril ovrednotijo s točkami. Program se so-
financira le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh 
možnih točk (najmanj 125 točk od možnih 250 točk).

Vrednost točke je določena kot razmerje med raz-
položljivimi proračunskimi sredstvi, namenjenimi so-
financiranju programov in projektov in številom točk, 
ki jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlaga-
teljev. Višini sofinanciranja posameznega projekta je 
zmnožek doseženega števila točk za ta projekt in 
vrednosti točke.

Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva naj-
več v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.

Vrednotenje programov in projektov se izvede, 
kot izhaja iz tabele:
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Zap. 
št.

Merilo Št. točk

1. Vsebina programa/projekta (splošna vsebinska ocena, obsežnost, zahtevnost, izvirna zasnova, 
celovitost, dovršenost, preglednost) 

do 120

2. Utemeljenost in pomen programa/projekta za Občino do 20

3. Jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta do 20

4. Realnost zastavljenih ciljev programa/projekta do 20

5. Aktualnost in inovativnost programa/projekta do 20

6. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija (program ima jasno opredeljene vire financiranja, 
zagotovljeno sofinanciranje iz drugih virov, realno in ekonomično finančno konstrukcijo)

do 20

7. Dostopnost programa/projekta (širši javnosti in ciljni populaciji dostopne informacije o programu/
projektu

do 20

8 Status društva, ki deluje v javnem interesu 10

Skupno največje možno število točk 250

Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Ob-
čini in v Občini nima nobene izpostave ali enote, se 
dobljeno število točk po vrednotenju iz prejšnjega od-
stavka, prevrednoti še v sorazmerju glede na vključe-
nost občanov Občine.

VIII. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci so vlagateljem na voljo od dneva 

objave javnega razpisa v času uradnih ur: v ponede-
ljek, torek in četrtek: med 8. in 12. uro ter med 13. in 
15. uro, v sredo: med 8. in 12. uro ter med 13. in 17. 
uro in v petek: med 8. in 13. uro, na naslovu Občine 
Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica 
ob Savinji.

Na voljo so tudi na spletni strani Občine: http://
www.obcina-recica.si.

IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katero 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2014.

X. Rok in način prijave
Vloge morajo biti oddane na naslov »Občina Re-

čica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji« do 10. 6. 2014. Oddane morajo biti v zaprtih 
kuvertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako »Ne odpiraj – razpis za programe in 
projekte s področja socialne dejavnosti 2014«.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Občini Rečica ob Savinji, v času uradnih ur.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo opravila 

komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. 
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja 
v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za 
dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za 
dopolnitev. Če vloga tudi po pozivu ni popolna, se s 
sklepom zavrže.

Komisija bo za popolne in pravočasne vloge oce-
nila višino sredstev, ki se bodo dodelila posameznim 
upravičencem. Na predlog komisije o delitvi razpolo-
žljivih sredstev odloči direktor občinske uprave z od-
ločbo. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev in opravičljivih stroških za posamezen projekt 
ali program.

Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Zoper odloči-
tev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pri-
tožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med Občino in upravičen-
cem se uredijo s pogodbo.
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OBRAZEC: Vloga za sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 
dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji v letu 2014 
 
 
Podatki o vlagatelju: 
 
Naziv   
Naslov  
E naslov  
Davčna številka  
Matična številka   
Številka poslovnega računa  
Sedežna občina  
Kraj izpostave  

 
Če ima vlagatelj sedež izven občine in v občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež 
in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, navede število občanov iz Občine Rečica 
ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte, ki jih vlagatelj prijavlja na razpis: 
 
Število občanov iz Občine Rečica ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte  
 
Podatki o kontaktni osebi: 
 
Ime in priimek  
Naslov  
Telefonska številka  
E naslov  

 
Izjave: 
 
Odgovorna oseba vlagatelja s podpisom izjavljam, da: 

– ima organizacija/društvo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo delovanje organizacije/društva,  

– ima organizacija/društvo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,  

– ima organizacija/društvo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih 
financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med 
lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),  

– je program/projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov),  

– organizacija/društvo nima blokiranega transakcijskega računa, 
– bom na zahtevo občine letej predložil morebiti potrebna druga dokazila, ki se 

nanašajo na razpisane vsebine, 
– so podatki v vlogi resnični in točni,  
– nadzornemu organu in občinski upravi dovoljujemo izvajanje kontrole nad 

namenskostjo porabe sredstev.    
 

Priloge:  
 

 opis programa/projekta, 
 registracija, 
 ustanovni akt oziroma statut.  
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Občina Rečica ob Savinji

 
Upravičeni stroški: 
 
Zaporedna 
št. 

Vrsta stroška Cena /enoto Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z 
DDV 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
Kraj in datum:                               Podpis odgovorne osebe:                               Žig: 
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Št. 478-16/2014-5 Ob-2510/14

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

2. javno dražbo
za prodajo premičnine

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 
04/53-14-684.

2. Predmet prodaje
Letalo Cessna C172N; registrska oznaka: S5-DEI.
Štirisedežno letalo, visoko krilec, kovinska kon-

strukcija.
Letalo je registrirano, vendar neplovno, ker ni za-

varovano.
Proizvajalec: Cessna Aircraft Company, USA.
Tip: C 172N.
Leto izdelave: 1978.
Serijska številka: 70322.
Motor: O-320 typ H2D 160 HP; motor ima še 400 

ur resursa.
Elisa: Mccauly tip 1C160, ima še 800 ur resursa ali 

časovno do leta 2015.
Oprema: standardni instrumenti, radijska postaja 

KY96A, VOR KX1758, transponderKT76.
Skupni nalet letala: 6448 ur.
Število vzletanj: 8769.
3. Izklicna cena za letalo znaša 24.500,00 €, brez 

DDV. Najnižji znesek višanja je 100,00 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 30 dneh od sklenitve 

prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Rado-
vljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

Prodajalec bo kupcu izročil letalo, kupec pa bo leta-
lo prevzel v roku 8 dni po plačilu celotne kupnine.

5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 9. 6. 2014, 

ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Go-
renjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo najkasneje do 6. 6. 2014 plačati 
varščino v višini 10 % izklicne cene premičnine. Varšči-
no je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine 
Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

6. Pogoji za sodelovanje
V postopku javne dražbe lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki premičnine.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji 
predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega 
registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

Javne dražbe

– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizič-
na oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno 
ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

7. Drugi pogoji
Letalo se prodaja v celoti po načelu videno-kuplje-

no. Stroške sestave pogodbe plača prodajalec, stroške 
prepisa lastništva in morebitne druge stroške pa plača 
kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

8. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o letalu in in-
formacije o možnem ogledu letala interesenti dobijo na 
Režijskem obratu ALC Lesce, kontaktna oseba Marko 
Dežman, tel. 051/222-223, v delovnih dneh od 10. do 
12. ure.

10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja s premoženjem Občine 
Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi.

Občina Radovljica

Št. 478-28/2014-2308 Ob-2516/14

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in občinskega letnega načrta raz-
polaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za 
leto 2014, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti

1 – Predmet prodaje
I. Stavbna zemljišča (Sklop I)
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo ko-

munalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 

tudi 22 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah 
oziroma skupinah parcel naslednje:

1. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 13.227,24 EUR z vključenim 

22 % DDV.
2. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 17.858,36 EUR z vključenim 22 % 

DDV,
3. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 13.718,90 EUR z vključenim 22 % 

DDV.
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4. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 9.024,34 z vključenim 22 % DDV.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-

čevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, 
št. 52/01), so predmetne parcele opredeljene v enoti 
urejanja prostora P4/S8 – poselitveno območje naselja 
Mačkovec, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziro-
ma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so 
razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 
z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za 
namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je 
objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si.

5. parcela št. *38/0 (385 m2), *39/0 (76 m2), *40/0 
(104 m2), *41/0 (507 m2), *42/0 (302 m2), *43/0 (93 m2), 
1882/1 (349 m2), 1882/2 (1335 m2), 1883/0 (647 m2), 
1884/0 (694 m2), (vse) – k.o. 1582 – Koče (parcele se 
prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 38.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS 
Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 52/01), so predmetne parcele opredeljene v 
enoti urejanja prostora P7/S5 – pretežno stanovanjske 
dejavnosti, kjer so dovoljene novogradnje stanovanjskih 
objektov, poslovno stanovanjskih objektov do (K)+P+M. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov ozi-
roma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa 
so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-
2302, z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina 
Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni 
dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.
kocevje.si.

b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo ko-
munalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 
tudi 22 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah 
naslednje oziroma skupinah parcel naslednje:

6. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. 1575 – Stara 
cerkev.

Izklicna cena: 24.430,50 EUR z vključenim 
22 % DDV.

7. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 – Stara 
Cerkev.

Izklicna cena 27.511,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03), sta predmetni parceli opredeljeni v enoti 
urejanja prostora P2/S4 – poselitveno območje naselja 
Gorenje, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziro-
ma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so 
razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302, 
z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za 
namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je 

objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si 
Obe nepremičnini sta obremenjeni s stvarno služnostjo 
v korist podjetja Elektro Ljubljana.

8. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 – Kočevska 
Reka.

Izklicna cena: 12.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za na-
selje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94) je pred-
metna parcela opredeljene v enoti urejanja prostora 
P7/S7 – poselitveno območje naselja cona E, katero je 
namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila 
in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske 
informacije št. 351-1/20133-2302, z dne 11. 4. 2013, ki 
jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 
80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03), izdala Občina Kočevje za namen pro-
daje te nepremičnine na javni dražbi, in je objavljena na 
portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si.

9. parcela št. 541/3 (117 m2) in 541/4 (494 m2), 
(obe) k.o. 1574 – Koblarji (parceli se prodajata skupaj).

Izklicna cena: 18.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03), je predmetna parcela opredeljena v enoti 
urejanja prostora P2/S10 – poselitveno območje naselja 
Koblarji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov ozi-
roma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa 
so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-
2302, z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina 
Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni 
dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.
kocevje.si.

10. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 (827 m2) in 
259/33 (20 m²), (vse) k.o. 1578 – Željne (parcele se 
prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 21.960,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03), so predmetne parcele opredeljena v 
enoti urejanja prostora P4/S3 – poselitveno območje na-
selja Spodnji Cvišlerji, katero je namenjeno stanovanj-
ski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in 
objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-
1/20133-2302, z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), izdala 
Občina Kočevje, za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: 
www.kocevje.si.

11. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 (209 m2), 3202 
(90 m2), 3203 (111 m2), 3204 (177 m2), k.o. 1591 – Novi 
Lazi (parcele se prodajajo skupaj).
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Izklicna cena: 9.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS 
Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list, 
RS 52/01), so predmetne parcele št. *151/3, 3201, 3202, 
3203 in 3204 (vse) k.o. 1591 – Novi Lazi opredeljene v 
enoti urejanja prostora P7/S3 – kjer je dovoljena nado-
mestna gradnja in novogradnja stanovanjskih objektov 
in poslovno – stanovanjskih objektov do (K)+P+M ter 
pomožni in enostavni objekti za lastne potrebe – za 
glavnim objektom. Podrobnejša merila in pogoji za gra-
dnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemlji-
ščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije 
št. 351-01/2013-2302, z dne 8. 5. 2013, ki jo je na pod-
lagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), izdala 
Občina Kočevje, za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: 
www.kocevje.si.

12. parceli št. 58/5 (475 m2), 328/4 (128 m2), k.o. 
1569 – Polom (parceli se prodajata skupaj).

Izklicna cena: 8.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

13. parcela št. 58/7 (615 m2), k.o. 1569 – Polom.
Izklicna cena: 8.000,00 EUR z vključenim 

22 % DDV.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-

čevski Rog (PUP 1) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 
52/01) so predmetne parcele št. 328/5, 58/6, 56/2, 58/5, 
328/4 in 58/7 (vse) k.o. 1569 – Polom opredeljene v 
enoti urejanja prostora P1/S8 – kjer je dovoljena novo-
gradnja in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov 
do gabarita (K) +P+ M in novogradnja in nadomestna 
gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti do 
gabarita P+M. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in 
objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-
01/2013-2302, z dne 16. 5. 2013, ki jo je na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala 
Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: 
www.kocevje.si.

14. parcela št. 2477/3 (1277 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

15. parcela št. 2477/4 (1252 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

16. parcela št. 2477/5 (1242 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

17. parcela št. 2477/6 (1259 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

18. parceli št. 2477/7 (963 m2), k.o. 1577 – Kočevje, 
278/28 (589 m2), k.o. 1578 – Željne, (parceli se proda-
jata skupaj).

Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, 
RS 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03), so predmetne parcele opredeljene v 
enoti urejanja prostora P4/S3, poselitvenega območja 
Spodnji Cvišlerji – kjer je dovoljena novogradnja stano-
vanjskih objektov in stanovanjskih objektov z delavnico 
(z ekološko neoporečno delavnico brez prekomernih 
emisij hrupa) ob upoštevanju elektrokoridorja, objekti za 
kmetijske dejavnosti, dozidave in nadzidave ter pomožni 
objekti: shrambe, drvarnice, garaže, manjši objekti za 
rejo živali – kot samostojni objekti ali kot dozidave (po-
stavitev dovoljena za glavnim objektom). Podrobnejša 
merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje 
drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lo-
kacijske informacije št. 351-01/2013-2302, z dne 26. 7. 
2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) 
in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje, za namen pro-
daje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na 
portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si.

19. parcela št. 845/8 (1133 m²), k.o. 1575 – Stara 
Cerkev.

Izklicna cena: 32.000,00 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 
64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Koče-
vsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, 
št. 65/03), so predmetne parcele opredeljene v enoti 
urejanja prostora 2A/S4, poselitvenega območja nase-
lja Breg – kjer so dovoljene novogradnje stanovanjskih 
objektov z mirno poslovno dejavnostjo v pritličju, objekti 
za kmetijske dejavnosti, poslovni objekti z mirno in eko-
loško neoporečno dejavnostjo brez emisij hrupa, po-
možni objekti za lastne potrebe. Podrobnejša merila in 
pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del 
na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske in-
formacije št. 351-01/2013-2302, z dne 26. 7. 2013, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje, za namen prodaje teh 
nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje: www.kocevje.si.

c.) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo za-
zidana oziroma nezazidana stavbna zemljišča

Izhodiščna cena na javni dražbi, v katere je že vklju-
čen tudi 22 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje 
pri prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč ter izklicna 
cena brez vključenega davka na promet nepremičnin 
(DPN), ki se plačuje pri prodaji zazidanih stavbnih ze-
mljišč (v višini 2 % od končne prodajne vrednosti kot 
davčne osnove) znaša:

20. parcela št. 27/2 (716 m²), 29/4 (1869 m²), (obe) 
k.o. 1569 – Polom.

Izklicna cena: 22.000,00 EUR brez 2 % davka na 
promet nepremičnin in parcela št. 30/0 (215 m²), k.o. 
1569 – Polom.

Izklicna cena: 1.784,50 EUR brez DDV, oziroma 
2.177,09 EUR z vključenim 22 % DDV, (vse tri parcele 
se prodajajo skupaj).

Izklicna cena skupaj: 24.177,09 EUR (z 22 % DDV 
in brez 2 %DPN).

Parceli št. 27/2 in 29/4 (obe), k.o. 1569 – Polom, 
predstavljata zazidani stavbni zemljišči, na kateri stoji 
objekt – star hlev iz opeke, zato se pri prodaji upošteva 
2 % davek na promet nepremičnin, ki pa ni vključen v 
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izhodiščni ceni in ga v celoti plača kupec (v višini 2 % 
od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove), parc. 
št. 30/0, k.o. 1569 – Polom, pa predstavlja nezazidano 
stavbno zemljišče, zato se ob prodaji obračunava 22 % 
davek na dodano vrednost, ki je že vključen v ceno. 
Parcele so delno komunalno opremljene (cesta – dostop 
do asfaltirane ceste, elektrika na parceli) in se prodajajo 
skupaj.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevski Rog (PUP 1), v Občini Kočevje (Uradni list, RS 
52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti ureja-
nja prostora P1/S8, znotraj poselitvenega območja na-
selja Polom oziroma večji del parcel št. 27/2, 29/4 (obe) 
k.o. 1569 – Polom in parcela št. 30 k.o. 1569 – Polom 
v celoti, v podrobnejši enoti urejanja 7G/2 – novogra-
dnje niso dovoljene. Dovoljeni so le začasni objekti za 
popestritev sezonske turistične ponudbe. Po odstranitvi 
objektov je potrebno vzpostaviti prvotno stanje – ure-
ditev v športno igrišče in športnih površin. Manjša dela 
parcel št. 27/2 in 29/4 (obe) k.o. 1569 – Polom pa sta 
opredeljena v enoti urejanja prostora 2A/2, kjer so do-
voljene novogradnje in nadomestne gradnje stanovanj-
skih objektov do K+P+M in pomožnih objektov za glav-
nim objektom. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in 
objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-
01/2013-2302 z dne 21. 10. 2013, ki jo je na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala 
Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: 
www.kocevje.si.

Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine (sklop I in 
skop III):

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 
v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne 
podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik 
zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora 
plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje 
št. 01248 – 0100005213.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje 
pogodbe in zadržanje vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu iz-
ročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis 
lastništva v zemljiško knjigo.

II. Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v 
Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II)

Vse parcele (stavbna zemljišča), so opremljene s 
kolektivno komunalno opremo, kar poleg geodetsko ure-
jenih parcel vključuje tudi asfaltno cesto, javno razsve-
tljavo, vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) 
ter meteorno in fekalno kanalizacijo.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 
tudi 22 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah 
oziroma skupinah parcel naslednje:

21. parcela št. 2204/48 (2886 m²), 2204/50 (14 m²) 
in 2205/11 (28 m2) k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 2928 m2 
(parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 60.726,72 EUR z vključenim 22 % 
DDV.

22. parcela št. 2204/51 (3158 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 65.496,92 EUR z vključenim 
22 % DDV.

23. parcela št. 2204/52 (2356 m²), 2204/35 (656 
m²) in 2205/6 (146 m²), k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 
3158 m2 (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 65.496,92 EUR z vključenim 
22 % DDV.

24. parcela št. 2204/39 (6393 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 132.590,82 EUR z vključenim 
22 % DDV.

25. parcela št. 2204/40 (6594 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 136.759,56 EUR z vključenim 
22 % DDV.

26. parcela št. 2204/41 (6079 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 126.078,46 EUR z vključenim 
22 % DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za SV 
del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske 
celote P5 (Uradni list, RS 42/94) so predmetne parcele 
opredeljene v enoti urejanja prostora P5/P1, poselitve-
no območje naselja proizvodnje in poslovne dejavnosti 
(skladno z določili kataloga dopustnih posegov za po-
samezno morfološko enoto – priloga), ki je namenjeno 
proizvodni dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za 
gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemlji-
ščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije 
št. 351-01/2013-2302 z dne 1. 8. 2013, ki jo je na pod-
lagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala 
Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: 
www.kocevje.si. Nepremičnina parc. št. 2204/48, k.o. 
1577 – Kočevje, je obremenjena s stvarno služnostjo.

Namen pogodbe, pogoji za sodelovanje na javni 
dražbi, pogodbene omejitve, sklenitev pogodbe in pla-
čilo kupnine za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) 
LIK II v Kočevju ob lokaciji Trata (sklop II)

Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi za stavb-
na zemljišča v poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju ob loka-
ciji Trata (sklop II) in sklenejo kupoprodajno pogodbo, so 
vsi gospodarski subjekti – gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, 
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko 
dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1), z namenom da organizirajo pod-
jetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle.

Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih ze-
mljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom 
– gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, 
javnim podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom, ki 
lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko de-
javnost, kakor jo definira 6. člen ZGD-1, da organizirajo 
podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske 
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine Kočevje. 
Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepre-
mičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega 
razpolaganja za določeno obdobje.

Občina Kočevje si kot prodajalec na podlagi določ-
be petega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakoni-
ka pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po 
poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu 
s strani občine pridobil lastninsko pravico, v naslednjih 
5 letih od sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi 
pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki je predmet prodaj-
ne pogodbe.

http://www.kocevje.si
http://www.kocevje.si
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Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odku-
pno pravico, če se alternativno izpolni eden od nasled-
njih pogojev:

– da kupec v roku dveh let od sklenitve pogodbe na 
pristojni upravni enoti ne poda vloge za izdajo gradbe-
nega dovoljenja,

– da kupec v roku štirih let od sklenitve te pogodbe 
ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

V primeru uveljavitve odkupne pravice bo občina 
drugopogodbeni stranki izplačala ceno, plačano po tej 
pogodbi, povečano za uradno ugotovljeno rast življenj-
skih stroškov v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter 
povečano za vrednost izboljšav ali zgrajenih objektov 
na tej parceli, koristnih za občino, kakor jo bo ugotovil 
s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje cenitev državnega in občinskega stvarnega 
premoženja v skladu s pogoji iz Zakona in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Odkupna pravica v korist občine se vpiše v 
zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedene-
ga obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z 
vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala.

Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se kupec 
parcele – nepremičnine na podlagi določb drugega do 
četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika 
zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te pogodbe ne bo 
odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil s stvar-
nimi pravicami.

V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena 
stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna 
za morebitno škodo, ki bi s tem nastala občini.

Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent 
pridobi kot prilogo k temu razpisu.

Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po popla-
čilu celotne kupnine izdala zemljiškoknjižno dovolilo, s 
katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva 
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo, s čimer bo 
kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati 
prodajalcu izročil zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo 
dovolil vpis odkupne pravice. Z najugodnejšim dražite-
ljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu 
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za 
več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugo-
dnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem 
roku, občina zadrži njegovo varščino.

III. Stanovanja in poslovni prostori (sklop III)
Izhodiščna cena stanovanj in poslovnih prostorov brez 

vključenega davka na promet nepremičnin (v višini 2 % 
od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:

27. Dvosobno stanovanje (visoko pritličje v samo-
stojni individualni hiši), posamezni del št. 1, v stavbi 
št. 208, k.o. 1590 – Kočevska Reka, ID znak: 1590-
208-1, ki leži na naslovu Kočevska Reka 45, stoječa na 
parceli št. 214/2, k.o. 1590 – Kočevska Reka.

Izmera: neto tlorisna površina 103,50 m2 (skupaj 
s kletjo).

Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 13.000,00 EUR (brez 2 % davka na 

promet nepremičnin, ki ga v celoti plača kupec).
28. Enosobno stanovanje (3. nadstropje), posa-

mezni del št. 10, v stavbi št. 2096, k.o. 1577 – Kočevje, 
ID znak: 1577-2096-10, ki leži na naslovu, Ulica heroja 
Marinclja 6, stoječa na parceli št. 1491/0, k.o. 1577 – 
Kočevje.

Izmera: neto tlorisna površina 42,80 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, stano-

vanje je zasedeno z najemnikom (najemna pogodba je 
sklenjena za nedoločen čas).

Izklicna cena: 36.000,00 EUR (brez 2 % davka na 
promet nepremičnin, ki ga v celoti plača kupec).

29. Stanovanje (garsonjera v 3. etaži) posamezni 
del št. 21, v stavbi št. 735, k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 
1577-735-21, ki leži na naslovu, Trg Svetega Jerneja 2, 
stoječa na parceli št. 1218/0, k.o. 1577 – Kočevje.

Izmera: neto tlorisna površina 24,00 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, stano-

vanje je zasedeno z najemnikom (najemna pogodba je 
sklenjena za nedoločen čas).

Izklicna cena: 23.000,00 EUR (brez 2 % davka na 
promet nepremičnin, ki ga v celoti plača kupec).

30. Poslovni prostor (v pritličju poslovno stanovanj-
ske stavbe) posamezni del št. 4. v stavbi št. 4757. 
k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-4757-4, ki leži na 
naslovu, Trg Zbora Odposlancev 59, stoječa na parc. 
št. 1242/0, k.o. 1577 – Kočevje.

Izmera: neto tlorisna površina 36,70 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, brez 

centralne kurjave.
Izklicna cena: 30.000,00 EUR (brez 2 % davka na 

promet nepremičnin, ki ga v celoti plača kupec).
31. Poslovni prostor (v pritličju poslovno stanovanj-

ske stavbe) posamezni del št. 11. v stavbi št. 1600. 
k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1600-11, ki leži na 
naslovu. Reška cesta 16a, stoječa na parc. št. 1676/0. 
k.o. 1577 – Kočevje.

Izmera: neto tlorisna površina 57,00 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni 

prostor je zaseden z najemnikom (najemna pogodba je 
sklenjena za določen čas, t.j. do 21. 9. 2015).

Izklicna cena: 37.000,00 EUR (brez 2 % davka na 
promet nepremičnin, ki ga v celoti plača kupec).

2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek, 10. 6. 2014, v 

sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljubljanska 
cesta 26, Kočevje, ob 12. uri.

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa 
je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom 
javne dražbe, tj. vključno do 9. 6. 2014, do 12. ure, oseb-
no v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče 
priporočeno po pošti!

3 – Ostali pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo 

varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno 
nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, 
če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora 
položiti varščino za vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, 
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva 
javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vra-
čuna v kupnino.

Varščino je potrebno vplačati na podračun proraču-
na Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri 
UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za 
javno dražbo – nepremičnina (stavbno zemljišče/stano-
vanje/poslovni prostor)«. Vplačnik navede tisto nepre-
mičnino, za nakup katere kandidira.

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti 
do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obvez-
nosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega oddelka 
za proračun, finance in upravljanje premoženja po urad-
ni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer 
na javni dražbi ne morejo sodelovati.

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki 
lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji 
(državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, 
ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela 
vzajemnosti).
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Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani 
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi 
povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga raz-
merja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca 
ali osebe, ki vodi javno dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi 
sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi 
zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe pred-
loži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji 
predložiti naslednje:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne osebe naved-

bo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebi-
vališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predlo-
žiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe predložiti 
izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa 
priglasitveni list,ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (stavbno zemljišče – par-

celo/stanovanje/poslovni prostor), ki jo želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države članice EU 

ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo 
lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike 
Slovenije,

– izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo name-
ravajo opravljati,

– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne draž-
be.

Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje po-
datke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki 
se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni 
občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma 
morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne 
dražbe, tj. vključno do 9. 6. 2014, do 12. ure, osebno v 
vložišče ali priporočeno po pošti.

Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materi-
alno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim 
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane 
listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma 
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi 

znaša za:
– za stavbna zemljišča znaša (sklop I): 300,00 EUR,
– za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v 

Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II):1.000,00 EUR,
– za stanovanja in poslovni prostori (sklop III): 

500,00 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za posame-

zno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 
3. točke tega razpisa,

– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja 
zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležen-
cev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim 
izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega 
predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne 
osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati 
le do sklenitve zapisnika,

– javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za 

neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Drugo
Pri nakupu stavbnega zemljišča v Poslovni coni 

(PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II) vsaka 
stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe 
oziroma zemljiškoknjižnega dovolila in stroške zemlji-
škoknjižnega prenosa lastništva nepremičnine.

Pri nakupu ostalih stavbnih zemljišč, stanovanj in 
poslovnih prostorov, notarske stroške overitve pogod-
be, davke in stroške zemljiškoknjižnega prenosa, plača 
kupec.

Podatki o velikosti oziroma površini stavbnih ze-
mljišč in posameznih delov so takšni kot izhajajo iz 
katastra stavb (stanovanja, poslovni prostori) oziroma 
zemljiškega katastra (stavbna zemljišča) kot relevan-
tne (izvorne) uradne evidence in lahko odstopajo od 
dejanskih izmer oziroma površin. Občina Kočevje kot 
prodajalec zgoraj navedenih stanovanj in poslovnih pro-
storov ter stavbnih zemljišč ne odgovarja za morebitna 
odstopanja.

Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga 
pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi po-
stopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve 
pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru 
povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški za prevzem 
razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi.

Dodatne informacije o javni dražbi ter nepre-
mičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, 
tel. 01/89-38-252 (vprašanja glede poteka javne dražbe) 
ali Robertu Latinu tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, 
prostorskih in ureditvenih pogojih) ali pri Brigiti Špelko, 
tel. 01/89-38-211 (podatki o stanovanjih in poslovnih 
prostorih) v času uradnih ur.

Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso ve-
zani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpol-
njevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti 
na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje 
– levo), vsak delovni dan, od 8. do 13. ure, ob sredah, 
od 8. do 16.30.

Besedilo javne dražbe, pomožni obrazec za prijavo 
na javno dražbo in ostala dokumentacija, vezana na 
javni razpis (lokacijske informacije in izpisi iz katastra 
stavb), so objavljene na spletni strani Občine Kočevje: 
www.kocevje.si.

Občina Kočevje

 Ob-2522/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) 
objavljamo

javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

II. Predmet oddaje v najem je poslovni prostorov v 
Domžalah, ki je last Občine Trzin, in sicer: poslovni pro-
stor v PT na Ljubljanski 85, Domžale, v pritličju stavbe 
št. 5413, posamezni del št. 45, stoječ na parceli 3888/1 
in 3888/3, k.o. Domžale, v izmeri 80,50 m2.
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III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne 
dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za 
poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 
15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dra-
žitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe 
se šteje, da je odstopil od najema.

IV. Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme 

poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine za poslovni pro-

stor dolžan plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: 
obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, 
potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v 
poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) 
in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stro-
ške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega 
zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z upo-
rabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, 
za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju 
kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve 
(rok, v katerem ne plačuje najemnine), ki prične teči 
od dneva začetka najemnega razmerja in predvidoma 
traja en mesec, v poslovnem prostoru na lastne stro-
ške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preuredi-
tvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, 
če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, 
za katera si predhodno pridobi pisno soglasje naje-
modajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske 
ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepre-
mičnini.

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh sogla-
sij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni 
za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem 
poslovnem prostoru.

– Poslovni prostori se oddaja v najem za nedo-
ločen čas z odpovednim rokom v skladu z zakonom.

V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Občine Trzin (sejna 
soba), Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v četrtek, dne 
12. 6. 2014, s pričetkom ob 10. uri.

VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji zne-
sek višanja

Višina izklicne mesečne najemnine za poslovni 
prostor znaša 8,50 EUR/m2 (brez DDV) in je znižana 
za 15 % od izklicne cene, ki je bila določena s ceni-
tvijo, ki jo je opravil stalni sodni izvedenec in cenilec 
za gradbeno in vodnogospodarsko stroko ter cenilec 
nepremičnin s certifikatom ASA, Agencije RS, Rigler 
Anton, gradb. ing. v mesecu novembru 2013. Najnižji 
znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 
0,25 EUR/m2 (brez DDV).

VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 
11. 6. 2014 do 13. ure, plačati varščino v višini izklicne 
mesečne najemnine (684,25 EUR + DDV) na transak-
cijski račun Občine Trzin št. 01386-0100001846, z 
navedbo »dražbena varščina- Ljubljanska 85«.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter 
način in rok plačila najemnine

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
(najemniku) po poteku roka usposobitve (rok v ka-
terem najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z 
najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na 
transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma 
na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj) brez 
obresti v roku dveh dni po končani javni dražbi.

Najemodajalec bo za poslovni prostor redno me-
sečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, 

ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so 
državljani RS.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti odločbo o vpisu oziroma izpisek iz sodne-
ga registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo o 
plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti 
starejše od 15 dni), potrdilo banke, da TRR v zadnjih 
šestih mesecih ni bil blokiran (ne sme biti starejše od 
15 dni) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za 
primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi 
zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega 
dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar mo-
rajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega 
registra, dodatno pa obrtno dovoljenje oziroma priglasi-
tveni list oziroma izpis iz Poslovnega registra Slovenije 
pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in izvirnik 
osebnega dokumenta (na vpogled).

– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji 
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in oseb-
nim dokumentom (na vpogled).

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se 
nanaša na predmet javne dražbe.

– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent 
ne more dražiti na javni dražbi.

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo 

mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni prostor je 

končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo 
ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo 
ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi 
doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, ka-
terega pozove na podpis najemne pogodbe.

– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
javne dražbe.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo jav-
ne dražbe za oddajo poslovnega prostora.

– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko na-
jemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo 
plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše 
najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec 
zadrži njegovo varščino.

– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od 
svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano var-
ščino.

XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informaci-
je o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo 
na Občini Trzin pri Bojani Lenaršič ali po tel. 01/564-45-
44. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni 
strani Občine Trzin http://www.trzin.si.

XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglas-
jem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne 
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.

Občina Trzin

Št. 3528-149/2014-28 Ob-2536/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
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ženju 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, 24/13 
in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljubljana za leto 2014,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljublja-
na, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. P02, v pritličju objekta, v skupni 64,00 m2, v stav-
bi na naslovu Opekarska 13 v Ljubljani, z ID oznako 
nepremičnine 1722-7640-106, v k.o. 1722 – Trnovsko 
predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremič-
nina 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 prostoru. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 90.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. 101, 102, 103, 104, v prvem nadstropju objekta, v 
skupni izmeri 125,81 m2, v stavbi na naslovu Prešernova 
7 v Ljubljani, z ID oznako nepremičnine 1721-122-10, v 
k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje 
zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je ne-
premičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po na-
jemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki 
se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 169.900,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 

v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova 13 v 
Ljubljani (pritličje), z ID oznako stavbe št. 1740-1287, 
parc. št. 1022, v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska 
dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno 
stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo 
vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemlji-
ško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, 
pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo 
kupcu izdala zemljiškoknjižno 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v 

skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski 
stavbi, na naslovu Mestni trg 11 v Ljubljani, z ID oznako 
1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na 
splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih 
delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist 

prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena 
z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 113.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
Predmet javne dražbe so poslovni prostori na na-

slovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani, v lasti Mestne občine 
Ljubljana, vpisani pod ID 1728-121-900, v k.o. 1728 – 
Ljubljana-mesto. Za stavbo na navedem naslovu poteka 
postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske 
pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško 
knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri 
čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo 
kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oziroma drugo 
listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posa-
meznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema 
nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene po-
vršine posameznega dela v katastru stavb.

2.5. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni 
prostori z oznako P01, v skupni izmeri 169,84 m2, v pritli-
čju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe 
Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-me-
sto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina 
je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s 
prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen 
čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obvez-
nosti 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: 289.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.6. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni 

prostori z oznako P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2, 
v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 
v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, 
št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je 
v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, 
drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z 
dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obvez-
nosti 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: 132.096,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.7. Predmet javne dražbe so prazni poslovni pro-

stori z oznako P03, v skupni izmeri 37,77 m2, v pritličju 
stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, 
ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, 
parc. št. 229. Nepremičnina je prazna. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 47.300,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 23. 5. 2014 / Stran 1379 

4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-
nudil najvišjo ceno;

4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina 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 kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v 
svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine 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 10. 6. 2014 na sede-

žu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 
15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

– poslovni prostor št. P02, na naslovu Opekarska 
13, ob 11. uri,

– poslovni prostori, na naslovu Prešernova 7, ob 
11.30,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Vodnikova 
13, ob 12. uri,

– poslovni prostor, na naslovu Mestni trg 11, ob 
12.30,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Gosposka 4, 
ob 13. uri,

– poslovni prostor št. P02 in P04, na naslovu Go-
sposka 4, ob 13.30,

– poslovni prostor št. P03, na naslovu Gosposka 4, 
ob 14. 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 pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponud-
nika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni 
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine 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 dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na 
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-
11-34 in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.
anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur 
in elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kon-
taktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na 
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na poveza-
vi: http://www.ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/.

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 naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 3528-149/2014-28 Ob-2537/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju 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, 24/13 
in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem 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.
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2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. 201, v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 
187,30 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, 
z ID oznako nepremičnine 1721-257-7, v k.o. 1721 – 
Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremič-
nina 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 prostoru. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 246.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. 202, v drugem nadstropju objekta, v skupni iz-
meri 131,00 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljublja-
ni, z ID oznako nepremičnine 1721-257-8, 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 Mestne ob-
čine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 170.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. P01, v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 
147,80 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z ID 
oznako nepremičnine 1721-257-1, v k.o. 1721 – Gradi-
šče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta 
vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 195.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina 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 kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v 
svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine 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 12. 6. 2014 na sede-

žu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 
15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

– poslovni prostor št. 201, na naslovu Rimska 8, 
ob 11. uri,

– poslovni prostor št. 202, na naslovu Rimska 8, 
ob 11.30,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Rimska 8, 
ob 12. 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 pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponud-
nika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine 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 dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na 
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34 
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@
ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in elektron-
ski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba 
je Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na 
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na poveza-
vi: http://www.ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/.

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 naj-
višjo ceno.

10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 4780-118/2013-25 Ob-2539/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljubljana za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljublja-
na, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0), v izmeri 

60 m², k.o. 1738 – Dravlje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, z 
namembnostjo BD – površine drugih območij.

Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno 
služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne 
služnosti v javno korist z dne 19. 4. 2007, vknjižena 
služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neo-
virane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljub-
ljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, 
Slovenska c. 58, Ljubljana.

Izklicna cena: 12.000,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

140/155 celote pozidanega zemljišča:
– parc. št. 131/6 (ID znak 1740-131/6-0), v izmeri 

155 m², k.o. 1740 – Spodnja Šiška.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-36, z 
namembnostjo Ssce – splošne eno in dvostanovanjske 
površine.

Izklicna cena: 21.000,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 886/1 (ID znak 2683-886/1-0), v izmeri 

1440 m2, k.o. 2683 Grič,
– parc. št. 886/3 (ID znak 2683-886/3-0), v izmeri 

39 m2, k.o. 2683 Grič,
– parc. št. 886/8 (ID znak 2683-886/8-0), v izmeri 

6 m2, k.o. 2683 Grič,
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora RD-440, z 
namembnostjo IG – gospodarske cone.

Nepremičnine so obremenjene:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripa-
dajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja 
in vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, po-
stavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 
1000 Ljubljana – dostava.

Izklicna cena: 178.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 840/102 (ID znak 1736-840/102-0), v 

izmeri 222 m2, k.o. 1736 Brinje I.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora BE-527, z 
namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske 
površine.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripa-
dajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja 
in vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, po-
stavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 
1000 Ljubljana – dostava

Izklicna cena: 44.400,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
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3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
kupnine je 200,00 EUR.

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajne pogodbe razen pod točko 2.3. ne bodo 

sklenjene v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražiteljem, ki 

bodo ponudili najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dra-
žitelji sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Sloveni-
je številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-
432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe 
oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 17. 6. 2014 na se-

dežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
Klub 15, s pričetkom:

– ob 10. uri, za zemljišče pod točko 2.1., k.o. Drav-
lje,

– ob 10.30, za zemljišče pod točko 2.2., k.o. Spod-
nja Šiška,

– ob 11. uri, za zemljišča pod točko 2.3., k.o. Grič,
– ob 11.30, za zemljišče pod točko 2.4., k.o. Brinje I.
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 pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponud-
nika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 
varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, 
odprtega pri Banki Slovenije,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/18, k.o. Dravlje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 131/6, k.o. Spodnja Šiška«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 886/1, 886/3 in 886/8, vse k.o. Grič«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 840/102, k.o. Brinje I«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.1 do 2.3. 
in informacije za ogled zemljišč., dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna 
oseba je Irena Plausteiner.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.4. in infor-
macije za ogled zemljišča, dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna oseba je 
Andreja Lavrič.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 478-54/2009/24 Ob-2550/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naroč-
nik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne draž-

be: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1:
Nezasedeno stanovanje z ID znakom 

1300-454-8,1300-454-108 (klet) v Brežicah, Šolska uli-
ca 13, v skupni izmeri 41,77 m2.

Sklop 2:
Objekt »Vila Tamara Bled« s pripadajočim zemlji-

ščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo 
nepremičnine:

– z ID znakom 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – po-
zidano zemljišče, v izmeri 184 m2), na kateri stoji stavba 
z ID znakom 2191-1362,

– z ID znakom 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – po-
zidano zemljišče, v izmeri 320 m2),

– z ID znakom 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – po-
zidano zemljišče, v izmeri 371 m2) in

– z ID znakom 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – pozi-
dano zemljišče, v izmeri 232 m2), vse k.o. 2191 Želeče.

Sklop 3:
Nepremičnina z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. 

št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) – kmetijsko zemljišče, v iz-
meri 603 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 1476 m2, na 
kateri stojijo stavbe z ID znakom 2557-119, 2557-151, 
2557-152 in 2557-153, na naslovu Beka 9, Kozina.

Sklop 4:
Nepremičnina z ID znakom 332-518/2-0 (parc. 

št. 518/2, k.o. 332 Ormož) – pozidano zemljišče, v izmeri 
422 m2, v naravi poslovna stavba, na naslovu Vrazova 
ulica 2, Ormož.

Lastnik vseh nepremičnin: Republika Slovenija, 
upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po 
metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Sklop 1:
Izklicna cena za stanovanje znaša 20.735,75 EUR. 

V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.

Sklop 2:
Izklicna cena za nepremičnine znaša 714.000,00 

EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.

Sklop 3:
Izklicna cena za nepremičnine znaša 119.000,00 

EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.

Sklop 4:
Izklicna cena za nepremičnine znaša 183.600,00 

EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer 
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe
Ponovna javna dražba bo dne 10. 6. 2014 ob 9. uri 

na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 

na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji iz-
ročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega 
je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne 
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, 
celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno 
oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko 
številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 9. 6. 2014 do 12. ure 

plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posa-
mezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na 
računu Ministrstva za notranje zadeve.

Sklop 1:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notra-

nje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-
2990008-39910114.

Sklop 2:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notra-

nje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-
2990008-39901014

Sklop 3:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notra-

nje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-
2990008-39901314.

Sklop 4:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notra-

nje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-
2990008-39901214.

Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana v 
kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti 
vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne 
javne dražbe.

8. Ogled predmeta ponovne javne dražbe
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem 

dogovoru:
Sklop 1: Sonja Javeršek, tel. 07/46-60-559.
Sklop 2: Denis Ciriković, tel. 01/514-71-67 ali Kaja 

Vagaja, tel. 01/514-71-67.
Sklop 3: Darijo Babič, mobitel 041/472-273.
Sklop 4: Cveto Štingl, mobitel 041/409-491.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne 

javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-
47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Ja-
smini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.
strgarsek@gov.si.

9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne 
dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino 
brez obresti.

10. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–ku-

pljeno«, zato morebitne reklamacije po končani ponovni 
javni dražbi ne bodo upoštevane.

– Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-
8/2014-2 z dne 15. 1. 2014 razvidno, da nepremičnine 
pod Sklop 2 na podlagi – ZVKD-1 – (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19, 
90/12) in Pravilnika o registru nepremične dediščine 
(Uradni list RS, št. 25/02, 16/2008-ZVKD-1, 66/2009) 
spadajo v varovano območje kulturne dediščine, in sicer: 
344/00: Bled – Ambient Bleda, 338/98 – Vila Savska 
2 v. Tamara

– Občina Bled je na podlagi 87. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) 
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in Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 58/07) izdala potrdilo št. 3501-8/2014-3 z dne 
15. 1. 2014, da ne uveljavlja predkupne pravice na ne-
premičninah pod Sklop 2.

– Na nepremičninah pod Sklop 3 obstaja skladno 
z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje-Kozina 
(Uradni list RS, št. 17/2010) predkupna pravica Občine 
Hrpelje - Kozina, ki je Občina Hrpelje - Kozina ne uvelja-
vlja, kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35011-5/2014-2 z dne 8. 1. 2014.

– Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-
4/2014 02/22 z dne 13. 1. 2014 je razvidno, da so 
nepremičnine pod Sklop 4 skladno z Odlokom o raz-
glasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini 
Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 10/84, 
22/84-pop., 2/93 – pop., 29/93, Uradni vestnik občine 
Ormož 9/99) del zavarovanih območij kulturne dedišči-
ne – Ormož-mestno jedro, Ormož-arheološko najdišče 
mestno jedro.

– Na nepremičninah pod Sklop 4 ima Občina Or-
mož na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora 

(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in Odloka o predkupni 
pravici Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 
15/03, 11/04, 3/05, 9/07) ter na podlagi 62. člena Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) 
predkupno pravico, ki je ne uveljavlja, kar je razvidno 
iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-4/2014 
02/22 z dne 13. 1. 2014.

– Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo.

– Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, proda-
jalec zadrži varščino.

– Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.

– Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni 
od plačila celotne kupnine.

– Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overi-
tev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne 
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna 
kupec.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2496/14

Svet Centra za socialno delo Ptuj na podlagi 34. in 
35. člena Za kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-
34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Za-
kona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 
57/12), 36. člena Statuta Cen tra za socialno delo Ptuj in 
sklepa 6. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ptuj 
z dne 7. 4. 2014, razpi suje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ptuj.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev, do ločenih z zakonom, izpolnjuje še 
pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz obrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih 
izkušenj, ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o 
socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje social no varstve-
nega zavoda, ki ga določi Soci alna zbornica v soglasju 
s Strokovnim sve tom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vo-
denje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od za-
četka opravljanja nalog direktorja, sicer mu man dat na 
podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
in življenjepisom se pošljejo v roku 15 dni od objave 
razpisa na naslov: Svet Centra za socialno delo Ptuj, 
Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj, s pripisom »Razpis za 
direktorja - Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Svet Centra za socialno delo Ptuj

 Ob-2497/14

Svet javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob 
Savi, na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Mladin-
skega centra Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06, 
126/08, 106/10), 14. in 16. člena Statuta javnega za-
voda Mladinski center Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 38/09) ter sklepa Sveta javnega zavoda z dne 14. 5. 
2014, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Mladinski center Za-
gorje ob Savi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni 
delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se 
opravljajo na sedežu zavoda, Cesta 9. avgusta 48, Za-
gorje ob Savi.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki poleg splošnih pogojev:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 me-
secev,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje 

oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) – 
podraven 6/2 v smislu Uredbe o uvedbi in uporabi kla-
sifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
(Uradni list RS, št. 46/06), kamor spada: specializacija 
po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska stro-
kovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna iz-
obrazba in visokošolska univerzitetna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja) (vse tarifni razred VII/1),

– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
– pozna področja dela centra ter ima izkušnje pri 

pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino,
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, 

to je:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 me-
secev,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

2. dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev 
ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zahtevane 
stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih za-
poslitvah z datumom pričetka in zaključka dela pri po-
sameznem delodajalcu ter kratek opis dela z nazivom 
delovnega mesta;

4. pisno izjavo kandidata glede poznavanja področ-
ja dela centra z opisom izkušenj pri pripravi projektov 
oziroma aktivnosti za mladino;

5. dokazilo oziroma potrdilo o znanju vsaj enega 
tujega jezika – pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot 
tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina 
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah 
EU ali drugih razvitejših državah sveta, kot ustrezno 
dokazilo pa se upošteva veljavni certifikat Filozofske 
fakultete ali certifikat Državnega izpitnega centra (RIC) 
o aktivnem znanju tujega jezika oziroma ustrezen med-
narodno priznan certifikat znanja tujega jezika – višja 
stopnja (B2);

6. soglasje kandidata, da za namen razpisa dovolju-
je, da svet centra pridobi podatke iz 1. točke iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne 
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno 
dokazilo.

Kandidat za direktorja mora prijavi na javni razpis 
priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja 
centra za mandatno obdobje.
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Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati morajo svoje vloge skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpiraj prijava 
na razpis za direktorja MC Zagorje ob Savi«, in sicer v 
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po 
opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobi na tel. 03/56-55-700 (Rudi Medved), elektronska 
pošta, Rudi.Medved@zagorje.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet javnega zavoda
Mladinski center Zagorje ob Savi

 Ob-2498/14

Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, 
Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, na podlagi sklepa 
30. seje skupščine družbe Hydrovod d.o.o. z dne 17. 3. 
2014 in 20. člena Družbene pogodbe, razpisuje delov-
no mesto

direktorja m/ž.
Kandidati(ke) morajo poleg splošnih pogojev, dolo-

čenih z zakonom, izpolnjevati tudi sledeče pogoje:
– visoka ali univerzitetna izobrazbo tehnične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 

štiri leta na vodilnih delovnih mestih.
Prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izku-

šenj,
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (ne-

kaznovanost, izobrazba, delovne izkušnje),
– program razvoja podjetja v naslednjih petih letih.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo 

kandidati s priporočeno pošiljko na naslov: Hydrovod 
d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v roku deset dni 
od objave razpisa. Prijave morajo biti poslane v zaprti 
kuverti z oznako Ne odpiraj – razpis.

Direktorja javnega podjetja imenuje skupščina. 
Mandat traja pet let, ista oseba pa je lahko po preteku 
mandata ponovno imenovana. Kandidati bodo o izbiri 
pisno obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine.

Hydrovod d.o.o.

 Ob-2499/14

Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših obča-
nov Črnomelj (v nadaljevanju: dom), št.: 7-3/2003, z dne 
29. 3. 2004, je Svet Doma starejših občanov Črnomelj 
(v nadaljevanju: svet), dne 15. 5. 2014 sprejel sklep o 
razpisu za imenovanje

direktorja.
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo 

na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, objavlja javni razpis 
za direktorja Doma starejših občanov Črnomelj, za man-
datno obdobje 2015 – 2020.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 – ZSV – UPB2)

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo o 
opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega 
zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah);

2. zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v Domu starejših občanov Črnomelj (Izdaja 06, z 
dne 14. 7. 2008) in sicer:

2.1.1. zahtevana dodatna ali funkcionalna zna-
nja – obvezna, predvidena za delovno mesto direktorja:

2.1.2. znanja s področja organizacije in vodenja 
neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti,

2.1.3. znanja s področja projektnega planiranja 
in strateškega vodenja,

2.1.4. znanja s področja varstva pri delu za vo-
dilne delavce.

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
z uradnimi pisnimi dokazili o opravljenem usposabljanju.

4. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8. 
dni po njegovi objavi.

5. Za pravočasno se štejejo vloge, ki so priporočeno 
poslane po pošti najpozneje osmi dan po objavi razpisa.

6. Razpis bo objavljen v sredstvih javnega obve-
ščanja.

7. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne 
bo obravnaval.

8. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za kate-
rega bo ugotovil, da je najbolje strokovno usposobljen 
za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja.

9. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali na-
slednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, 
če je bilo soglasje ministra izdano prej.

10. Z imenovanim kandidatom bo, na osnovi Za-
kona o delovnih razmerjih, sklenjena pogodba o za-
poslitvi.

11. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi 
prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti priporočeno, 
na naslov: Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za 
direktorja«.

12. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

Svet Doma starejših občanov Črnomelj

 Ob-2504/14

Skladno z 10. členom Odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, 
št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11) in 16. člena Statuta, Svet 
Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino razpisuje 
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Center za idrijsko 
dediščino.

Kandidat oziroma kandidatka mora poleg splošnih, 
zakonsko opredeljenih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
– najmanj 4. leta ustreznih delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleške-

ga) na višji ravni.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 

kratkim življenjepisom in programom dela Zavoda za 
mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v 8. dneh od 
dneva objave na naslov: Center za idrijsko dediščino, 
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj 
– razpis za direktorja«.
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Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustano-
vitelja – Občino Idrija. Izbrani kandidat bo izbran za dobo 
5 let. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni.

Svet Javnega zavoda  
Center za idrijsko dediščino, Idrija

 Ob-2513/14

Svet Zavoda Obalne Lekarne Koper – Farmacie 
Costiere Capodistria, Koper, Kidričeva ulica 2, na pod-
lagi 28. in 29. člena Statuta javnega zavoda Obalne 
lekarne Koper, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati 

pogoje iz 28. člena Statuta javnega zavoda Obalne le-
karne Koper, ki so:

– izobrazba farmacevtske smeri, pridobljena po 
študijskih programih 2. stopnje, oziroma raven izobraz-
be farmacevtske smeri, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi 2. stopnje,

– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave na razpis s kratkim življenjepisom, 

opisom delovnih izkušenj, programom dela in vizijo 
razvoja zavoda skupaj z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (overjena kopija spričevala oziroma 
diplome, dokazilo o znanju italijanskega jezika na višji 
ravni) pošljite do 9. 6. 2014 na naslov: Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, 
Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.

Pomanjkljivih prijav svet zavoda ne bo obravnaval. 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Izbrani kandidat bo nastopil delo s podpisom po-
godbe o zaposlitvi, ko bo zavod pridobil soglasje od 
občin ustanoviteljic k imenovanju direktorja.

Svet Zavoda Obalne Lekarne Koper –  
Farmacie Costiere Capodistria, Koper

 Ob-2521/14
Svet zavoda vrtca La Coccinella Piran, Fazan 3, 

6320 Portorož, na podlagi Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati tudi določila 
Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 35/01).

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 2014.
Izbrani kandidat/kandidatka 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 ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, 
s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Svet Zavoda 
vrtca La Coccinella Piran, Fazan 3, 6320 Portorož, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda vrtca La Coccinella Piran
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Druge objave

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in polni 
naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na 
zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 9. 6. 2014, 
do 10. ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali pri-
poročeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če 
je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, 
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega 
datuma in ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2014, ob 12. uri 
na sedežu podjetja. Predstavniki ponudnikov morajo imeti 
pri javnem odpiranju pisna pooblastila za sodelovanje.

9. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje 
pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja 
s ponudniki, z namenom doseganja ugodnejše ponudbe.

10. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridr-
žuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo 
prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do 
ponudnikov.

11. Vsa ostala določila prodaje premičnega premo-
ženja bodo navedena v kupoprodajni pogodbi.

Komunala Izola d.o.o.

Št. 478-22/2014 Ob-2503/14

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Odloka 
o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/12 in 6/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Straža

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb prodaje: Občina Straža, Ulica talcev 
9, 8351 Straža.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednja ne-
zazidana stavbna zemljišča:

2.1. parc. št. 1142/7 (ID znak: 1447-1142/7-0, ID 
951376), zemljišče, v izmeri 1278 m², k.o. 1447 Gore-
nja Straža.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Od-
loka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja pro-
stora ZHR-2, v območju namenske rabe Sks – Površine 
podeželskega naselja. Nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Straža za leto 2014.

Izhodiščna cena: 27.733,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. parc. št. 1142/18 (ID znak: 1447-1142/18-0, 

ID 4310299), zemljišče, v izmeri 1195 m², k.o. 1447 
Gorenja Straža.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Od-
loka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja pro-

 Ob-2495/14

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda pu-
bblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 
Izola (v nadaljevanju Komunala Izola d.o.o.), objavlja na 
podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11)

javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja

objavljeno na spletni strani Komunale Izola d.o.o. 
od dne 23. 5. 2014.

1. Predmet prodaje: Kompaktor Bomag:
– Model BC 601 RS,
– Leto izdelave 1991,
– Datum aktiviranja 28. 10. 2011.
Kompaktor Bomag je v uporabi in ima opravljenih 

cca. 10.800 delovnih ur.
Ogled in preiskus Kompaktorja Bomag je mogoč do 

6. 6. 2014 na deponiji v Izoli, po predhodnem telefon-
skem dogovoru. Kontaktna oseba, Gino Gergeta, vodja 
DE mehanizacija, tel. 05/663-49-40 ali 041/351-054.

2. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., je za pro-
dajo premičnega premoženja pridobila uradno cenitev 
sodnega cenilca strojne stroke.

Cena Kompaktorja Bomag znaša minimalno 
30.000,00 EUR z DDV.

3. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni od podpisa 
kupoprodajne pogodbe Javnemu podjetju Komunala Izo-
la d.o.o., nakazati celotno kupnino za nakup Kompaktorja 
Bomag in priložiti potrdilo o vplačani kupnini, kar je pogoj 
za prevzem predmeta prodaje. Plačilo kupnine v roku, ki 
je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

4. Kompaktor Bomag se prodaja na način videno-
-kupljeno, kar pomeni, da je brez garancije in reklama-
cija po prevzemu ni možna.

5. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., bo izbrala 
ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh 
pogojev ponudil najvišjo ceno za nakup Kompaktorja 
Bomag.

6. Izbrani ponudnik bo moral poleg kupnine plačati 
tudi vse ostale dajatve, ki so vezane na prodajo.

7. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega 

bivališča oziroma sedež ponudnika.
– Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih 

osebah) oziroma matične številke pri
pravnih osebah.
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od cene, na-

vedene v 2. točki te objave.
– Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpi-

sa z lastnoročnim podpisom.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 3.000,00 EUR 

z DDV, ki jo lahko ponudnik poravna na TTR podjetja ali 
na blagajni podjetja.

8. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih 
ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z 
naslovom: Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 
6310 Izola.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne od-
piraj – Ponudba – Prodaja premičnega premože nja«.
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stora ZHR-2, v območju namenske rabe Sks – Površine 
podeželskega naselja. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža 
za leto 2014.

Izhodiščna cena: 35.659,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3. parc. št. 1142/19 (ID znak: 1447-1142/19-0, ID 

3638845), zemljišče, v izmeri 1195 m², k.o. 1447 Gorenja 
Straža.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni 
list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja prostora ZHR-2, 
v območju namenske rabe Sks – Površine podeželskega 
naselja. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014.

Izhodiščna cena: 35.659,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje in udeležbe v postopku:
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–

kupljeno«.
3.2. Nepremičnine se bodo prodajale najmanj za iz-

hodiščno ceno.
3.3. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo po-

nudbo je cena. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za 
katerega bo ugotovljeno, da je podal najugodnejšo po-
nudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega 
ponudnika.

3.4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati ne-
premičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno za-
konodajo.

3.5. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom 
varščine v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine na 
račun Občine Straža, št. 01403-0100020316, z navedbo 
»Plačilo varščine za nepremičnino 2.1./2.2./2.3. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponu-
dnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine 
oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, zapade 
varščina v korist Občine Straža.

3.6. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je 
odstopil od nakupa in ima Občina Straža pravico obdržati 
že vplačano varščino.

3.7. Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve 
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec 
ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, 
se šteje prodajna pogodba za razdrto.

3.8. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati tudi davek 
na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe, 
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemlji-
ški knjigi ter morebitne druge stroške.

3.9. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu ce-
lotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo 
po plačilu celotne kupnine.

4. Obvezne sestavine pisne ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
4.1. podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma naziv pravne osebe, točen naslov ali sedež, 
EMŠO ali matična številka, davčna številka, številka tran-
sakcijskega računa, naziv in naslov banke;

4.2. navedbo nepremičnine, na katero se nanaša po-
nudba;

4.3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

4.4. obvezne priloge:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slo-

venije oziroma druge države članice Evropske unije za 
fizične osebe;

– fotokopija osebnega dokumenta oziroma potnega 
lista za fizične osebe;

– overjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 3 mesecev in izkazuje dejansko stanje za 
pravne osebe,

– originalno dokazilo o plačilu varščine,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe.
5. Rok za predložitev ponudbe:
5.1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti 

ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup ne-
premičnine pod točko 2.1./2.2./2.3« najpozneje do 10. 6. 
2014 do 10. ure, osebno ali priporočeno po pošti na na-
slov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

5.2. Ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece od da-
tuma oddaje ponudbe.

5.3. Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod izho-
diščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane.

6. Odpiranje ponudb in postopek izbire najugodnej-
šega ponudnika:

6.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 6. 2014, ob 
12. uri, v sejni sobi Občine Straža. Odpiranje ponudb bo 
opravila posebna komisija, imenovana s strani župana 
s sklepom. Ponudbe se bo odpiralo po naslednjem vr-
stnem redu:

1. zemljišče pod zaporedno št. 2.1.,
2. zemljišče pod zaporedno številko 2.2. in
3. zemljišče pod zaporedno številko 2.3.

6.2. Če bo med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudb, bo pristojna Komisija najugodnejše 
ponudnike v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove 
ponudbe.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
pravni posel za nepremičnino, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje 
do sklenitve pravnega posla.

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije o postopku javnega zbiranja 

ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na Občini Stra-
ža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, kontaktna oseba: Tea 
Urbančič Kavšček, tel. 07/38-48-559, elektronska pošta: 
tea.urbancic@obcina-straza.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si.

Občina Straža

Št. 28/13 Ob-2512/14

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska uli-
ca 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo agregatov za proizvodnjo električne 

energije
1. Naziv in sedež: Univerzitetni klinični center Mari-

bor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, tel. 02/321-25-69, 
faks 02/321-25-22.
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2. Predmet prodaje: predmet prodaje sta agrega-
ta (v nadaljevanju: oprema) proizvajalca Deutz energy 
GMBH, z letom izdelavo 2002. Proizvajalec pogonskega 
plinskega motorja je Deutz AG, tipa TBG 620 V 12 K z 
močjo 1050 kW. Proizvajalec generatorja za proizvodnjo 
električne energije, tipa SA 52.2 XL 60 – 4P, z močjo 
994,4 kW je Moteurs Leroy – Somer.

3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena znaša 
14.775,00 EUR brez DDV. DDV in morebitne druge 
dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.

4. Način prodaje: oprema se prodaja po načelu 
»videno–kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati 
kasnejših reklamacij.

5. Varščina
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost 

ponudbe v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun 
upravljavca, številka 01100-6030278185, odprtega pri 
UJP Slovenska Bistrica, na sklic SI00 81002-14. Iz-
branemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. 
Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina 
vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Varščina se ne obrestuje.

Naročnik ima pravico zadržati plačano varščino v 
kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-
daljšanem roku.

6. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo, ne glede 

na način dostave, prispele najkasneje do 2. 6. 2014 do 
13. ure na naslov: Univerzitetni klinični center Maribor, 
Ljubljanska ulica 05, 2000 Maribor za Oddelek nabave 
nezdravstvenega materiala z oznako »Ne odpiraj – Po-
nudba – Nakup agregata«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni 
naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena upra-
vljavcu do roka iz prvega odstavka te točke.

Ponudba, ki bo oddana na pošto pred rokom za 
predložitev ponudb, a prispe k upravljavcu po poteku 
roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena 
ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb 
oddajo tudi osebno, vsak delovni dan od 7. do 13. ure v 
Oddelku nabave nezdravstvenega materiala Univerzitetni 
klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

7. Vsebina ponudbe:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 2).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 2.000,00 EUR.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
Ponudbe z nižjo ponudbeno vrednostjo od izhodišč-

ne vrednosti ter nepravočasne in nepopolne ponudbe 
bodo izločene.

8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. 
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo 
ceno nad izhodiščno ceno, bo ponudnikom posredovan 
poziv k oddaji nove ponudbe.

Upravljavec bo vse sodelujoče ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika pisno obvestil.

9. Rok sklenitve pogodbe: izbrani ponudnik mora 
skleniti pogodbo v roku 15 dneh po prejemu obvesti-
la, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa 
odstopil.

10. Način in rok plačila kupnine
Upravljavec bo za plačilo kupnine v roku 8 dni od 

sklenitve pogodbe izstavil račun.
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni 

od prejema računa.
Kupnina se plača na transakcijski račun upravljav-

ca, ki je določen v 5. točki. Položena varščina izbranega 
ponudnika se všteva v ceno.

Plačilo celotne kupnine v naveden roku, je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe.

11. Ogled in informacije: vsa pojasnila v zvezi s 
prodajo in ogledom agregatov v času razpisa lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo v Oddelku za vzdrževanje in 
oskrbo objektov pri Igorju Trstenjaku, na tel. 02/321-23-
86. Ogled agregata je možen po predhodnem dogovoru. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
UKC Maribor, pod rubriko obvestila.

12. Odpiranje
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6. 2014 ob 13. 

uri, v sejni sobi nabavne službe, stavba št. 3, 3. nad-
stropje.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo upravljalec 
poslal vsem ponudnikom po pošti. Prepozno prispele, 
nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne 
bodo upoštevane.

13. Drugi pogoji: upravljavec si pridržuje pravico, 
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z 
nobenim ponudnikom, pri čemer se ponudnikom povrne 
morebitno že vplačana varščina. Odškodninska odgo-
vornost upravljavca zaradi ne sklenitve pravnega posla 
s katerim koli ponudnikom, je izključena.
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ime, priimek, oz. firma ponudnika: 

 

 
 
naslov stalnega bivališča oz.  
sedež ponudnika: 

 

 
davčna številka oz. 
ID za DDV ponudnika: 

 

 
 
EMŠO oz. matična številka: 

 

 
 
kontaktna oseba: 

 

 
 
elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

 
 
telefon: 

 

 
 
faks: 

 

 
 
številka TRRja z navedbo bank: 

 

 
 
 
odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 

 
 
 
 
 
Kraj in datum, ………………………… 
 

 

 
 
 
 
Ponudnik: 
…………….…………………… 
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Ponudnik:  
 
............................................................ 
 
............................................................ 
 
 


 

za nakup  dveh agregatov. 
 

Na osnovi javnega razpisa za prodajo premičnin z javnim zbiranjem ponudb za nakup dveh 
agregatov, dajemo ponudbo. 
 

Ponudbena cena je: 

 

……………..…….................. EUR  

z besedo 

..............................................……………..................................................................................... 

 

 

Rok plačila kupnine je 15 dni od prejetega računa. 

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom. 

 

Univerzitetni klinični center Maribor
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Št. 478/2014-421 Ob-2520/14

Občina Ljutomer na podlagi 20. in 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 
47/13 – ZDU-1G), 35. in 37. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov  

v Ljutomeru v najem
I. Najemodajalec: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 

1, 9240 Ljutomer.
II. Predmet najema je:
– gostinski lokal na Letnem kopališču Ljutomer, v 

izmeri 51,30 m2, s pripadajočo odprto teraso, v izmeri 
72 m2. Ponudba gostinskega lokala naj bi obsegala 
nudenje hrane in pijače v času obratovanja letnega ko-
pališča (predvidoma 2 meseca);

– gostinski lokal v Športno-izobraževalnem centru 
Ljutomer (ŠIC Ljutomer), v izmeri 40,30 m2, s pripadajo-
čo zunanjo teraso, v izmeri 40 m2. Ponudba gostinske-
ga lokala naj bi obsegala nudenje pijač in hrane v času 
obratovanja športne dvorane. Notranji del gostinskega 
lokala obratuje v času obratovanja športne dvorane, kar 
pomeni skozi celo leto, razen v juliju in avgustu. Terasa 
znotraj obdobja obratovanja gostinskega lokala, deluje 
tri mesece (maj, junij, september).

– fitness prostor v Športno-izobraževalnem centru 
Ljutomer (ŠIC Ljutomer), v izmeri 138,70 m2; dejavnost 
se izvaja skozi vse leto, razen v času, ko športna dvora-
na ne obratuje (julij in avgust);

III. Pogoji najema: vsi trije poslovni prostori se bodo 
oddali v najem enemu najemniku.

III.1.) Izhodiščna najemnina znaša:
– za poslovni prostor gostinskega lokala na Letnem 

kopališču Ljutomer 256,50 EUR mesečno in za teraso 
108,00 EUR mesečno, kar za dva meseca obratovanja 
znaša skupaj 729,50 EUR;

– za poslovni prostor gostinskega lokala ŠIC Lju-
tomer 241,80 EUR mesečno, kar za čas obratovanja 
znaša 2.418,00 EUR ter za teraso 60,00 EUR meseč-
no, kar za čas obratovanja znaša 180,00 EUR, skupaj 
2.598,00 EUR;

– za fitness v ŠIC-u Ljutomer 651,89 EUR mesečno 
oziroma skupaj za vse mesece obratovanja 6.518,90 EUR.

Izhodiščna najemnina je minimalna najemnina, ki 
jo lahko ponudnik nudi. Ponudbena najemnina navzgor 
ni omejena.

Najemnina je v skladu z 2. točko 44. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost oproščena plačila DDV.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi 
stroške obratovanja, in sicer: električno energijo, komu-
nalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in dru-
ge morebitne stroške obratovanja.

III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo 
zaveže sprejeti dnevni obratovalni čas gostinskega lo-
kala oziroma fitnessa, ki ga določita najemnik in naje-
modajalec sporazumno, ob upoštevanju obratovalnega 
časa letnega kopališča in športne dvorane.

III.3.) Prostor fitnesa je opremljen z opremo v lasti 
najemodajalca in se daje v najem opremljen. Oprema v 
gostinskih lokalih na Letnem kopališču in v Športno iz-
obraževalnem centru Ljutomer ni last najemodajalca in 
se je za uporabo oziroma najem le-te bodoči najemnik 
dolžan dogovoriti z lastnikom opreme.

III.4.) Vložena sredstva v tekoče vzdrževanje in 
opremo bremenijo najemnika samega, zato mora glede 
tega podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo, da 
se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom za povrnitev 
kakršnihkoli vlaganj v opremo in tekoče vzdrževanje.

III.5) Če se bo najemnik odločil kakorkoli spreminjati 
podobo lokala v smislu obnovitvenih oziroma investicij-
skih vzdrževalnih gradbenih del, bo moral ta dela pred-
hodno dogovoriti z najemodajalcem in si pred pričetkom 
del pridobiti soglasje lastnika.

III.6.)
Najemnik je dolžan urediti gostinski lokal na Letnem 

kopališču v Ljutomeru v roku enega leta od začetka na-
jema. Ob prijavi na javno zbiranje ponudb mora ponu-
dnik priložiti idejni načrt obnove lokala, pred začetkom 
urejanja oziroma vlaganj pa še predračun.

Za najete prostore bifeja v Športno izobraževalnem 
centru v Ljutomeru je najemnik dolžan v roku 6 me-
secev od začetka najema, vgraditi samostojne števce 
za odčitavanje porabe ogrevanja, električne energije in 
porabe vode.

Najemnik je v pritličju ob gostinskem lokalu ŠIC 
dolžan urediti sanitarije in sicer v roku enega leta od 
začetka najema.

V vseh primerih iz te točke, si je najemnik pred 
pričetkom del dolžan pridobiti pisno soglasje najemoda-
jalca. Najemodajalec in najemnik se pisno dogovorita 
glede obsega in višine vlaganj, ter o poračunavanju 
vlaganj z najemnino.

III.7.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, bo najemna 
pogodba sklenjena za določen čas 10 let z možnostjo 
podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati lokala v pod-
najem.

III.8.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, 
da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje ne-
premičnine, ki je predmet najema.

III.9.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe 
ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, kar 
dokažejo z ustreznimi listinami. Ponudniki morajo imeti 
na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obvez-
nosti do Občine Ljutomer, kar se bo preverjalo po uradni 
dolžnosti. Prav tako morajo ponudniki imeti poravnane 
davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s 
predpisi ter ne smejo biti v postopku prisilne poravnave, 
stečaju ali likvidacijskem postopku.

IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne in pravil-
no opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena višina 
najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine. 
Ponudbe, ki tega pravila ne bodo upoštevale, se bodo 
štele kot nepravilne in bodo izločene iz postopka izbire.

Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentaci-
jo, se obravnavajo v skladu s 37. členom Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

Ponudba naj bo izdelana na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije.

IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami mo-
rajo biti predložene v zaprti ovojnici najkasneje do 9. 6. 
2014 do 11. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 
ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba 
na javni razpis za oddajo v najem – Letno kopališče in 
ŠIC Ljutomer«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 
9. 6. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer (3. 
nadstropje), Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
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Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva od-
daje ponudbe, do sklenitve najemne pogodbe.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno 
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vse-
bovati:

– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2);
– nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da 

se vnaprej odpoveduje kakršnemukoli zahtevku za po-
vrnitev vlaganj v opremo in tekoče vzdrževanje poslov-
nega prostora (OBR-3);

– ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe ozi-
roma samostojnega podjetnika za opravljanje dejavno-
sti, ki vključuje matično številko in na dan oddaje ponud-
be ni starejše od 30 dni;

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali v likvidacijskem postopku, ki na dan oddaje ponudbe 
ni starejše od 30 dni;

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba 
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki na dan 
oddaje ponudbe ne sme biti starejše od 30 dni;

– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem pro-
storu in predstavitev sedanjih dejavnosti ponudnika;

– opis dosedanjih izkušenj z dokumentiranimi prilo-
gami, iz katerih je mogoče ugotoviti trajanje teh izkušenj;

– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec najemne 
pogodbe (OBR-4);

– potrdilo o vplačani varščini v višini 984,64 EUR, 
katera se nakaže na račun Občine Ljutomer, št. 01263-
0100013693;

– idejni načrt obnove lokala na Letnem kopališču 
v Ljutomeru.

V postopku se bo preverjalo, ali ima ponudnik na 
dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti 
do Občine Ljutomer.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije. Razpisna dokumentacija je zainteresi-
ranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani 
Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si/, lahko pa 
se pridobi tudi v pisni obliki vsak delovni dan v delov-
nem času občinske uprave na sedežu Občine Ljutomer, 
Vrazova ulica 1.

Neuspelim ponudnikom se varščina vrne brezobre-
stno v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Uspelemu ponudniku se varščina poračuna pri plačilu 
prve najemnine po sklenjeni najemni pogodbi. Če uspeli 
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od najema, 
se mu varščina ne vrne.

V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
V.1.) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika bo 

vodila komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer.
V.2.) Postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil 

na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upo-
števano kot merilo:

– merilo najvišje ponujene najemnine, kjer se lahko 
prejme največ 10 točk in

– organiziranje najmanj treh večjih glasbenih pri-
reditev letno v dvorani ŠIC, za kar ponudnik prejme 
2 točki.

Ponujena višina najemnine se točkuje s točkami od 
1 do 10 tako, da ponudba z najvišjo ponujeno najemnino 
prejme 10 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manj.

Točke posamezne ponudbe po merilu višine ponu-
jene najemnine se izračunajo po formuli:

10 točk x ponujena višina najemnine
--------------------------------------------------------------

najvišja ponujena najemnina

Organiziranje glasbenih prireditev se točkuje z 
2 točkama, če najemnik ponudi in organizira najmanj 
3 večje glasbene prireditve letno.

V primeru, da več ponudb po zgoraj navedenih 
merilih dobi enako število točk in so vse te ponudbe naj-
ugodnejše, lahko komisija izbere enega od postopkov 
iz 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo 
izdana najpozneje v roku 15 dni od dneva odpiranja po-
nudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni 
od dneva odločitve.

V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe je 8 dni 
po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega 
ponudnika in povabila k podpisu pogodbe. Če izbrani 
ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše, se šteje, da 
je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe.

V.6.) Najemodajalec na podlagi tega javnega zbi-
ranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe 
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti 
postopek oddaje nepremičnine v najem kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti do ponudnikov.

Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponud-
bo odda le en ponudnik.

V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko intere-
senti dobijo vsak delovni dan osebno na sedežu Občine 
Ljutomer ali na tel. 02/584-90-45, kontaktna oseba je 
Ana Žnidarič.

Omogočen je tudi ogled prostorov vsak delovni dan 
po predhodni najavi.

Občina Ljutomer

 Ob-2526/14

Občina Štore na podlagi 20. in 22. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo objekta »Almin dom« v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb: pred-
met javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, parc. 
št. 456/0, 457/1, *229/0, *230/0, k.o. 1087 Svetina, ki 
v naravi predstavlja gostinsko – hotelski objekt Almin 
dom na Svetini (objekt je v celoti opremljen in ima neto 
uporabno površino 1418,44 m2, in sicer klet z gostinskih 
prostorom, pritličje z dvorano za goste, kuhinjo in drugi-
mi spremljajočimi prostori in tri nadstropja, s sobami za 
goste ter mansardo s skupnimi ležišči), s pripadajočim 
zemljiščem, v izmeri 8.481,41 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb

Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za 
dobo 5 let.

Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogod-
bo v roku 15 dni po pozivu občine k sklenitvi pogodbe. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo 
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varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem 
roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od najema 
odstopil in ima Občina Štore pravico zadržati vplačano 
varščino.

4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 130 EUR na 

transakcijski račun Občine Štore, št. 01100-0100002959, 
z navedbo «plačilo varščine – javni zbiranje ponudb – 
Almin dom«.

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vraču-
na v najemnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v 
postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne 
brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

5. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo 
najemniku obračunala vsak mesec, za kar bo najemniku 
posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati sklad-
no z valuto, ki bo navedena na računu, na transakcijski 
račun Občine Štore. Plačilo najemnine v roku, ki je do-
ločen, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo zainteresi-
rani predložiti ponudbo

6.1 Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma fir-

mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično šte-
vilko, davčno številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine),

– ponujeno ceno,
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na 

javnem zbiranju ponudb.
6.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z 

vsemi prilogami najkasneje do 9. 6. 2014 do 12. ure.
6.3 Ponudniki morajo ponudbo oddati na sedežu 

Občine Štore ali jo poslati priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem – Al-
min dom« na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 
15, 3220 Štore.

6.4 Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
– program oziroma predstavitev ponudbe,
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje go-

stinske dejavnosti oziroma izjavo, da si bo ponudnik to 
uredil v roku 14 dni po izbiri,

– izjavo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo, in sicer 90 
dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

7. Kraj in čas odpiranja ponudb:
– Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2014 ob 13. uri na 

sedežu Občine Štore. Odpiranje ponudb bo javno.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal 

Občinski svet Občine Štore, zato bodo vsi ponudniki 
vabljeni na osebno predstavitev svojega programa.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je eko-

nomsko najugodnejša ponudba. V primeru, da enako 
najemnino ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim 
ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali 
poziv za dodatna pogajanja o ceni.

– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
po opravljenem izboru.

– Župan lahko ustavi začeti postopek javnega zbi-
ranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Najemo-
dajalec ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o 
pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini 
Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, kjer se lahko 
dogovorijo tudi za ogled nepremičnin. Kontaktna oseba 
Lidija Buser, tel. 03/780-38-46.

Občina Štore

Št. 3-101/2014 Ob-2541/14

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ptuj za leto 2014

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, 
ID za DDV: SI85675237.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemlji-

šče: parc. št. 485/29 (ID znak 400-485/29-0), v izmeri 
1.451 m2, k.o. 400 Ptuj.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja v ob-
močju poselitve, in sicer v območju proizvodnih dejav-
nosti mesta Ptuj P11-P1-4 Industrijska cona – osrednji 
del, ki je namenjeno industriji. Predmetna nepremičnina 
je vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ptuj za leto 2014.

Izhodiščna cena: 42.834,00 EUR. Navedena izho-
diščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost po 
predpisani stopnji 22 %.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–

kupljeno«.
3.3. Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izbo-
ru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka 
za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik 
pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko Mestna 
občina Ptuj podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponu-
dnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, Mestna 
občina Ptuj zadrži njegovo varščino.

3.4. Ponudba mora veljati do 31. 8. 2014.
3.5. Plačilo kupnine se opravi v roku 8 dni od da-

tuma izstavitve računa, ki ga bo Mestna občina Ptuj 
izstavila po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
roku, je bistvena sestavina pogodbe.

3.6. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še DDV, 
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

3.7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo bo izročeno 
po prejemu celotne kupnine.
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4. Pogoji udeležbe v postopku
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri 
Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Ponudba mora vsebovati:
a.) podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

b.) navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

c.) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

d.) pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa 
strinjajo,

e.) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8. 
2014.

f.) Priloge k ponudbi:
– fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista 

(fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine.
4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbe do vključno 

9. 6. 2014.
Ponudbe se oddajo v zaprti in označeni ovojnici 

priporočeno po pošti, na naslov: Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Ovojnice se označijo z oznako 
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine parc. 
št. 485/29, k.o. Ptuj«. Osebno prinesene ponudbe je 
potrebno do navedenega datuma oddati v sprejemni pi-
sarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (vhod 
iz Zelenikove ulice).

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6. 2014 ob 

13. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 
1, 2250 Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

5.2. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, ven-
dar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti 

ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

5.3. Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

5.4. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.5. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z naj-
ugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z jav-
nim zbiranjem ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 25, 
tel. 02/748-29-74, nina.majcen@ptuj.si, kontaktna ose-
ba: Nina Majcen Ogrizek.

Mestna občina Ptuj

Št. 110-12/2014 Ob-2531/14

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o 
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13) 
Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
sodnikom, ki imajo izkušnje na področju postopkov 

zaradi insolventnosti, gospodarskih sporov ali izvršbe, 
k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo na 
Ministrstvo za pravosodje.

Sodnik z navedenimi izkušnjami bo dodeljen za 
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog (opravljanje 
pregledov iz prve točke četrtega odstavka 106. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo).

Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od ob-

jave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na 
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 
Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 21000-48/2014-1 Ob-2542/14

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, preklicuje 
diplomsko listino Danijele Raičković, izdano dne 19. 3. 
2014, zaradi napačnega kraja rojstva.

Univerza v Ljubljani  
Fakulteta za upravo
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-15/2006/12 Ob-2500/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki enakopravnih dežel, s kratico imena SED in s 
sedežem v Ljubljani, Ulica Vide Pregarčeve 22 ter z 
matično številko: 5892333000, vpiše sprememba statu-
ta, skrajšano ime: Enakopravni deželani, sprememba 
naslova sedeža v: Ljubljana, Levstikov trg 8 in spre-
memba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Blaž Svetek, 
roj. 17. 12. 1950, državljan Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Badjurova ulica 3, Ljubljana.

Št. 221-19/2003/24 Ob-2501/14

Politična stranka Socialdemokratska stranka Slo-
venije, s skrajšanim imenom Socialdemokrati Slove-
nije, s kratico imena SDSS in s sedežem v Kranju, 
Bavdkova ulica 11 ter z matično številko 1029886000, 
se izbriše iz registra političnih strank.
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2014-2 Ob-2252/14

Iz evidence hrambe statutov sindikatov, ki jo vodi 
Upravna enota Ajdovščina, se pod zaporedno številko 
16 izbriše Sindikat podjetja živilska industrija Fruc-
tal Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, Tovarniška 
cesta 7.

Št. 101-4/2014-3 Ob-2309/14

Upravna enota Celje sprejme v hrambo Pravilnik o 
delovanju enote sindikata Fides in ga vpiše v eviden-
co statutov sindikatov pod zaporedno številko 259/2014.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil sindikata, 
postane sindikat Fides, Enota Zdravstveni dom Celje 
pravna oseba.

Št. 101-4/2014/2 Ob-2419/14

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Uprav-
ni enoti Krško, kjer je vpisan Sindikat podjetja ICEC 
Videm Krško, d.d., Tovarniška ulica 18, Krško, se pri 
zaporedni številki 68, vzamejo v hrambo spremenjena 
pravila sindikata in vpiše novo ime sindikata, in sicer: 
Sindikat KSS Pergam podjetja Vipap Videm Krško, 
Tovarniška ulica 18, Krško.
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Objave gospodarskih družb

 Ob-2528/14

Samostojni podjetnik Pohorje Tours, Borut Zadek 
s.p., Romihova ulica 75, 2310 Slovenska Bistrica, ma-
tična številka 3145301, skladno z določbami 75. člena 
Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1) obveščam 
poslovne partnerje in javnost, da bom po preteku treh 
mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, 
prenehal z opravljanjem dejavnosti s prenosom celotne-
ga podjetja na prevzemno kapitalsko družbo v skladu z 
določbami 673. člena ZGD-1.«

Borut Zadek s.p.
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Zavarovanja terjatev

SV 270/2014 Ob-2502/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna šte-
vilka Sv 270/2014 z dne 14. 5. 2015, je bilo enosobno 
stanovanje št. 3, v skupni izmeri 42,13 m2, s pripada-
jočim kletnim prostorom – shrambo, v II. nadstropju 
stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska cesta 23, 
Maribor, stoječe na parc. 1158/1, k.o. Maribor Grad, last 
zastaviteljice Cajlinger Sonje, rojene 6. 5. 1973, stanu-
joče Rošpoh 135A, 2351 Kamnica, zastavljeno v korist 
upnika Jarc Branka, rojenega 2. 1. 1963, stanujočega 
Radvanjska cesta 14C, 2000 Maribor, v zavarovanje 
denarne terjatve v znesku 25.000,00 EUR s pripadki, kot 
to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma 
o zavarovanju kredita.
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Objave sodišč

Izvršbe

VL 151288/2012 Os-2342/14

Preklic

V Uradnem listu RS, št. 96/2013, stran 3175, pod 
št. Os-4211/13, je bil objavljen zapisnik izvršitelja o ru-
bežu dolžnikove nepremičnine z vsebino: »V izvršilni 
zadevi upnika Tamstan d.o.o., Ljubljanska ulica 27b, 
Maribor, zoper dolžnika Gorana Lazič, Keleminova uli-
ca 6, Maribor, zaradi izterjave 609,37 EUR s pp., se na 
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, 
opr. št. VL 151288/2012 z dne 28. 1. 2013 zarubi ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer: 
dvosobno stanovanje št. 21, ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Keleminova ulica 
6, Maribor, katastrska občina 680, številka stavbe 967, 
številka dela stavbe 54, v lasti dolžnika Gorana Lazića.«

Glede na ustavitev izvršbe s sklepom Okrajnega 
sodišča v Mariboru, opr. št. VL 151288/2012 z dne 24. 3. 
2014, je sodišče razveljavilo tudi opravljeno izvršilno de-
janje – v Uradnem listu RS objavljen zapisnik o rubežu 
navedene dolžnikove nepremičnine.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 3. 2014

VL 90382/2008 Os-1957/14

Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa 4, Maribor, 
je dne 14. 3. 2014, s pričetkom ob 11. uri v zadevi opr. 
št. VL 2008/90382, Okrajno sodišče v Mariboru zoper 
dolžnika Velam Aljaža, Škerbotova ulica 3, 2342 Ruše, 
EMŠO: 2903970500305 za upnika Kommunio d.o.o., 
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, mat. št. 5778638000, dav. 
št. 44041209, v kraju Mali Beograd 14, Ruše, pri dolžni-
ku opravila rubež nepremičnin, posamezni del stavbe 
št. 1106, k.o. Ruše, stanovanje št. 5, v II. nadstropju 
večstanovanjske stavbe na naslovu Mali Beograd 14, 
2342 Ruše, v izmeri 52,8 m2, v lasti dolžnika Velam 
Aljaža (EMŠO: 2903970500305) do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 3. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 16/2011 Os-2337/14

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postop-
ka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dveh notarsko 
overjenih izjav: Jonete Dakskobler, Vrhovci c. XIX/18, Ljub-
ljana in Mateje Dermastja, Veliko Mlačevo 6F, Grosuplje, 
ki nadomeščata kupoprodajno pogodbo št. 23 z dne 27. 7. 
1984, sklenjeno med Planum investicijski razvojni center 
TOZD Inženiring Radovljica, kot prodajalcem in Hermes 
d.o.o., Ljubljana, kot kupcem, za posamezni del 2200-584-
27, stanovanje na Letoviški 8, na Bohinjski Bistrici.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mar-
te Stare, Letoviška ul. 8, Bohinjska Bistrica.

Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v 
enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo 
pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge po-
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 16. 4. 2014

Amortizacije

N 110/2014 Os-2453/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog pre-
dlagatelja Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Dunaj-
ska cesta 22, Ljubljana, matična št. 5075076000 (prej: 
Gradis IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana), ki ga 
zastopa odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o.p., 
d.o.o., Krško, teče nepravdni postopek za razveljavitev 
menice izdajatelja Gradis IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, 
Ljubljana (sedaj Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., 
Dunajska cesta 22, Ljubljana), in sicer bianco menice v 
vrednosti 10 % vrednosti pogodbe (14.801.597,40 SIT 
oziroma 61.765,91 EUR) to je v vrednosti 6.176,59 EUR, 
ki je bila izdana na podlagi 9. člena pogodbe številka 
1.03.57 z dne 14. 3. 2002 za AB konstrukcijo in fasado 
proizvodnega objekta Jarkovič Podbočje, sklenjene med 
predlagateljem in Begrad d.d. kot jamstvo za odpravo 
napak v garancijski dobi 5 let.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega raz-
glasa, v katerem morajo upravičenci sodišču priglasiti 
svoje pravice iz navedene listine, in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče 
poziva, naj se v istem roku menica predloži sodišču, 
sicer bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 1. 4. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 842/2009 Os-1810/14

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. 
št. P 842/2009 z dne 27. 2. 2014 toženi stranki Dejanu 
Boharju postavilo začasnega zastopnika odvetnika Da-
vorja Krmaca iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi pr-
vega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da 
sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivali-
šče tožene stranke neznano, pa tožena stranka nima 
pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru  
dne 27. 2. 2014
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1913 I 1548/2013 Os-2339/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Prospera družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska 
cesta 3, Koper - Capodistria, proti dolžniku Damijanu 
Siniši Ostojić, Žaucerjeva ulica 14, Ljubljana, zaradi 
izterjave 12.850,62 EUR, sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica 
Maja Butala, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 9. 4. 2014

VL 213193/2013 Os-2344/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti 
dolžniku Žigi Schmidt, Smetanova ulica 34, Maribor, ki 
ga zastopa odv. Vovšek Andrej, Ulica Vita Kraigherja 
5, Maribor – dostava, zaradi izterjave 772,57 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Žigi Schmidt, Smetanova ulica 34, Mari-
bor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vovšek 
Andrej.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 28. 3. 2014

VL 3276/2014 Os-2373/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zava-
rovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Can-
karjeva ulica 003, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever 
Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku 
Marku Galu Simonchich, Ulica Petra Hektorovića 2, 
Hrvatska, ki ga zastopa odv. zač. zast. Barbara Elora 
Kovič, Štefanova 12, Ljubljana, zaradi izterjave 864,27 
EUR, sklenilo:

dolžniku Marku Galu Simonchich, Ulica Petra Hek-
torovića 2, Hrvatska se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Barbara 
Elora Kovič, Štefanova 12, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 20. 3. 2014

VL 43142/2013 Os-2375/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zava-
rovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Can-
karjeva ulica 003, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever 
Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku 
Draganu Raguž, Ruska ulica 6, Ljubljana, ki ga za-
stopa zak. zast. odv. Tina Kramer (zač. zast.), Slom-
škova ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 10.640,69 
EUR, sklenilo:

dolžniku Draganu Raguž, Ruska ulica 6, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zve-
zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tina 
Kramer, Slomškova ulica 4, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 7. 4. 2014

VL 3312/2013 Os-2415/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, 
Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca 
Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžni-
ku: Petar Bušić, Velebitska 145, Split, Hrvaška, ki ga 
zastopa zač. zast. odv. Monika Mavsar, Lucija, Obala 
114, Portorož, zaradi izterjave 1.740,39 EUR, sklenilo:

dolžniku Petar Bušić, Velebitska 145, Split, Hr-
vaška, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zve-
zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Monika 
Mavsar, Lucija, Obala 114, Portorož.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 24. 2. 2014

VL 40823/2014 Os-2432/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 
Slovenske Konjice, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž 
Rihtaršič, po odv. Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slo-
venske Konjice, proti dolžnici Valeriji Veršič, Mestni 
trg 1, Slovenske Konjice, ki jo zastopa zak. zast. odv. 
začasni zastopnik Iztok Brumec, Mestni trg 7, Sloven-
ske Konjice, zaradi izterjave 900,35 EUR, sklenilo:

dolžnici Valeriji Veršič, Mestni trg 1, Slovenske 
Konjice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Brumec 
Iztok, Mestni trg 1, Slovenske Konjice.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 6. 5. 2014

IV P 1053/2013 Os-2363/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Jelene Ri-
stić, Kidričeva cesta 36, Miklavž, zoper toženo stranko 
Damir Ristić, neznanega naslova, zaradi razveze zakon-
ske zveze, zaupanja otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, 
določitev preživnine in stikov, o postavitvi začasnega 
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 9. 4. 2014

Oklici dedičem

D 569/2013 Os-2477/14

Claudio Repic (Claudio Reppi), iz Trsta, Via Sancini 
64, je dne 24. 3. 1994 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo skrbnici ali sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 5. 2014

II D 2054/2013 Os-2267/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. II 
D 2054/2013 v teku zapuščinski postopek po: pok. Aini 
Kosovel, rojeni dne 18. 5. 1931, umrli dne 19. 7. 2013, 
nazadnje stanujoči na naslovu Gorazdova ulica 2, Ljub-
ljana, državljanki Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska 
in potomcev ni imela. Starša sta že pokojna, umrla sta 
pred zapustnico. Zapustnica bratov in sester ni imela. 
Prav tako so že pokojni vsi zapustničini stari starši. Oče 
zapustnice je bil Stanko Kosovel in je imel brata Srečka 
Kosovela in sestre Karmelo Kosovel, Tončko Kosovel ter 
Anico Kosovel, ki so vsi že pokojni, umrli so pred zapu-
stnico in potomcev niso zapustili. Mati zapustnice je bila 
Franja Kosovel in je imela sestro, ki je živela v ZDA in 
je zapustila dva otroka, vsi so že pokojni, umrli so pred 
zapustnico. Sodišču tako ni znan nihče od dedičev po 
zapustnici. Podatke o zapustničinih dedičih sodišče po-
trebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na sodni deski in na spletni 
strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
izdalo sklep dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 1. 4. 2014

D 221/2010 Os-1537/14

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Andriju Mežnarič, sinu Mata, roj. 
1. 1. 1936, državljanu Republike Hrvaške, umrlem 11. 5. 
2002, nazadnje stan. Meje št. 28.

Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 18. 2. 2014

D 170/80 Os-2223/14

Pri tem sodišču teče postopek izdaje dodatnega 
sklepa o dedovanju po dne 22. 7. 1980 umrli Mariji Mar-
ković, roj. 25. 10. 1900, nazadnje stanujoči Šobčeva 
17, 4248 Lesce. V skladu s prvotnim sklepom o dedo-
vanju, opr. št. D 170/80 z dne 2. 8. 1980, je premoženje 
po pokojni kot edina takrat živeča sorodnica dedovala 
njena sestra Neža Boršič, roj. 17. 12. 1901. Ker slednja 
ob svoji smrti dne 1. 12. 1999 ni imela sorodnikov, je 
bil v postopku tega sodišča, opr. št. D 120/2011, izdan 
oklic v Uradnem listu Republike Slovenije, na katerega 
se ni nobeden od sorodnikov javil. Zapustnica je imela 
še brata Ivana Žgajnerja, roj. 20. 12. 1903, umrlega 
dne 16. 10. 1974, z zadnjim bivališčem v Zg. Gaberniku 
št. 19, 3241 Podplat, ki je umrl kot vdovec in brez otrok, 
tako da sta njegovo zapuščino v letu 1975 dedovali 
sestri Marija Marković in Neža Boršič. Zakoniti dediči 
po pokojni Mariji Marković v tem trenutku niso znani, 
zato se jih poziva, da v roku enega leta po objavi oklica 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski in 
na spletni strani sodišča, uveljavljajo pravice pri tem so-
dišču, sicer bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo (206. člen Zakona o dedovanju).

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 7. 4. 2014

D 507/2013 Os-2266/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 5. 11. 2013 umrlem Jelen Adolfu, rojenem dne 
10. 5. 1937, nazadnje stanujočem Ulica Staneta Žagarja 
34, Radovljica.

Sodišču niso znani zakoniti dediči zapustnika, da 
bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih 
pozvalo, da podajo dedne izjave glede sprejema za-
puščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, 
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnje-
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mu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o 
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 11. 4. 2014

D 114/2014 Os-2300/14

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je uveden za-
puščinski postopek po pokojni Heleni Poljanšek Gralle, 
EMŠO: 1008920505478, nazadnje stanujoči Planina 
66A, Kranj, umrli 7. 6. 2013.

Zapustnica je bila samska in ni imela otrok. Oporo-
ke ni napravila, zato je nastopilo dedovanje na podlagi 
zakona. Ker so njeni starši umrli pred njo in drugih po-
tomcev, razen zapustnice, niso imeli, so k dedovanju 
poklicani dediči tretjega dednega reda.

Glede na to, da sodišče nima nobenih podatkov 
o potomcih tet in stricev po zapustničinem očetu, prav 
tako tudi ne zapustničina sestrična Ana Roganovič, se 
jih s tem oklicem poziva, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica nihče 
ne zglasi, bo sodišče zapuščino dodelilo zakonitim de-
dičem, ki so znani.

Okrajno sodišče v Škofji Loki  
dne 15. 4. 2014

Oklici pogrešanih

N 8/2014 Os-2376/14

V nepravdni zadevi predlagateljice Marije Žavbi, 
Krašnja 62, Lukovica, ki jo zastopa Odvetniška pisarna 
Gajšek iz Domžal, zoper nasprotnega udeleženca Jane-
za Grilj, Krašnja 2, Lukovica, ki ga zastopa skrbnik za 
posebni primer Center za socialno delo Domžale, zaradi 
predloga za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smr-
ti, se pokliče pogrešanca Janeza Grilja, rojenega 27. 6. 
1877 v kraju Krajno Brdo, nazadnje stanujočega Krašnja 
2, Lukovica, da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o nje-
govem življenju, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v 
Domžalah v 3 mesecih po objavi tega oklica. Po poteku 
roka bo sicer sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 24. 4. 2014

N 195/2014 Os-2466/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni 
postopek zaradi razglasitve Marjance Božič, roj. 1. 12. 
1948, zadnje znano bivališče Ulica Martina Krpana 57, 
Ljubljana, za mrtvo.

Marjanca Božič je pogrešana od 1. 9. 1971. Njeno 
izginotje je bilo prijavljeno pri Upravni enoti Ljubljana 
dne 3. 9. 1971. Kljub intenzivnemu iskanju in poizve-
dovanju do danes o pogrešani ni nobene informacije.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku sodišče Marjanco Božič poziva, da se oglasi, vse 
ki kaj vedo o njenem življenju pa, da to v treh mesecih 
od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu sodišču v 
Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 22. 4. 2014

I N 6/2014 Os-2468/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pre-
dlagatelja: Ušaj Jožef, Vitovlje 82a, Šempas, ki ga zasto-
pa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za mrtvo, 
in sicer: Ušaj Marija, pok. Antona, roj. 20. 10. 1896, z za-
dnjim stalnim prebivališčem Dride Tata 206, Caseros Fb. 
N.G.S.M., Buenos Aires, Argentina, ki jo zastopa skrbnik 
za posebni primer Franc Živec, Vitovlje 83/b, Šempas.

O pogrešani razen podatkov, da se je rodila očetu 
Antonu in materi Antoniji v Vitovljah, da se je odselila 
v Argentino ter izpiskov iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Marije Ušaj naj javijo tukajšnjemu so-
dišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 24. 4. 2014

I N 7/2014 Os-2469/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pre-
dlagatelja: Ušaj Jožef, Vitovlje 82a, Šempas, ki ga za-
stopa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za mr-
tvo, in sicer: Ušaj Pavla Emilija, pok. Antona, poročena 
Krymski roj. 25. 1. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Santa Fe 3343, Buenos Aires, Argentina, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer Franc Živec, Vitovlje 83/b, 
Šempas.

O pogrešani razen podatkov, da se je rodila očetu 
Antonu in materi Antoniji v Vitovljah, da se je odselila 
v Argentino ter izpiskov iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Pavle Emilije Ušaj, poročene Krymski 
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 24. 4. 2014

N 7/2014 Os-2106/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek 
v Kopru in nasprotnega udeleženca Ivana Antoniča, 
roj. 30. 5. 1869 v Brestovici, sina Jožefa Antoniča (tudi 
Josipa), ki je umrl 11. 9. 1917 in Jožefe Antonič, brata 
Antona Antoniča in Alojzije Antonič, sedaj neznanega 
bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca 
za mrtvega.

Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani prav 
gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno 
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva minilo že več 
kot 70 let. Zadnje poročilo o pogrešanem Ivanu Antoniču 
naj bi predstavljala prisojilna listina A 2/18/9 z dne 12. 5. 
1921 (vložena pod Dn. št. 307/22 dne 13. 5. 1922) in na 
tej podlagi izvedena vknjižba lastninske pravice.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 28. 3. 2014
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Antolinc Roman, Pongrac 112B, Griže, zavarovalno 
polico, št. 50500075444, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnl‑333660

Batič Silvana, Šempas 165, Šempas, zavarovalno 
polico, št. 50500120382, izdala zavarovalnica Adriatic- 
Slovenica d.d. gnw‑333674

Batič Silvana, Šempas 165, Šempas, zavarovalno 
polico, št. 50500120399, izdala zavarovalnica Adriatic- 
Slovenica d.d. gnv‑333675

Bržan Ticijana, Baredi 24A, Izola - Isola, zavaro-
valno polico, št. 50500101907, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gno‑333682

Kerčmar Sašo, Budinci 2, Šalovci, zavarovalno po-
lico, št. 50500002588, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnk‑333661

Leš Miha, Na Šancah 108, Ravne na Koroškem, za-
varovalno polico, št. 70000060781, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gni‑333663

Paderčič Tone, Drolčevo naselje 28, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 50500078391, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnl‑333685

Peternelj Branka, Davčna 9, Železniki, zavarovalno 
polico, št. 50500041731, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. gnj‑333687

Romih Vanja, Pod smrekami 16, Šempeter v Savinj-
ski dolini, zavarovalno polico, št. 50500114541, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnb‑333670

Sever Liljana, Dragomelj 23A, Domžale, zavaroval-
no polico, št. 50500130711, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica. gnk‑333686

Slamič Miha, Šempas 165, Šempas, zavarovalno 
polico, št. 5150950120383, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnx‑333673

Tavčer Matic, Založe 48, Polzela, zavarovalno poli-
co, št. 50500058167, izdala zavarovalnica Adriatic Slo-
venica d.d. gnj‑333662

Vijačko Borislav, Zgornji Duplek 112C, Spodnji Du-
plek, zavarovalno polico, št. 50500043156, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnc‑333669

Spričevala preklicujejo 

Čarni Andrej, Tržaška cesta 484, Brezovica pri Ljub-
ljani, indeks, izdala Univerza v Ljubljani, leto izdaje 
2008. gne‑333692

Marić Jana, Trubarjeva ulica 53A, Celje, indeks, 
št. 20130327, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. 
gnt‑333677

Mihailovski Pavel, Devinska 9, Ljubljana, in-
deks, št. 23090969, izdala Fakulteta za strojništvo. 
gng‑333690

Nagode Primož, Podolnica 47, Horjul, indeks, 
št. 41070221, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. 
gnd‑333668

Saje Neža, Kotnikova ul. 20, Ljubljana, diplomo, 
izdala Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. gnm‑333684

Tepeh Sitka, Barka 21, Vremski Britof, indeks, izda-
la Filozofska fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 1979, izdan 
na ime Cvetka Iskra. gng‑333665

Toplak Vegič Tatjana, Lipovci 259, Beltinci, diplo-
mo, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 
št. D05029, izdana 3. 12. 1996 na ime Toplak. gnf‑333691

Drugo preklicujejo 

Eržen Vanja, Turjaško naselje 5, Kočevje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500004301001, izdal Cetis 
d.d. gnz‑333671

Feuš Stanko, Užiška 3a, Ljutomer, voznikove karti-
ce št. 1070500019596000, izdal Cetis d.d. gny‑333672

Glumac Daniel, Pijava Gorica, Cesta na Drenik 22, 
Škofljica, izkaznica za nepremičninskega posrednika, 
št. 0136801354, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 
gnb‑333695

Jevšenak Josip, Ulica pod gozdom 28, Trzin, 
preklic izkaznice za nepremičninskega posrednika, 
št. 0002900034, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 
gnu‑333676

Kovačič Ivan, Ješetova 36, Kranj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500011938005, izdal Cetis, d.d. 
gnp‑333681

KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 
Ljutomer, G0004646/00088/781/004, za vozilo mer-
cedez benz, 1824 L, registrska številka MS H2-865. 
gne‑333667

Marjanović Saša, Preglov trg 4, Ljubljana, vozniko-
vo kartico, številka 012001842. gnc‑333694

Muminović Osman, Romane Floridane 26, Buzet, 
52420 Buzet, Hrvaška, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500017185004, izdal Cetis d.d. gnq‑333680

Popovič Zlatko, Birčna vas 12, Novo mesto, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500037010000, izdal 
Cetis, d.d. gnd‑333693

Pugelj Marjan, Celovška cesta 195, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500001117001, izdal 
Cetis, d.d. gni‑333688

Stare Brina, Bregarjeva 45, Ljubljana, študentsko 
izkaznico, št. 41080121, izdala Univerza v Ljubljani. 
gnh‑333664

Sylaj Arben, Petkovac 65C, Rovte, Certifikat NPK 
- Izvajalec zidanja in ometavanja, izdan 13. 5. 2011, 
št. 64138, izdal Center za poslovno usposabljanja, Ljub-
ljana. gnn‑333683

Trajčev Ruse, Stara Loka 10, Škofja Loka, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500033122000, izdal Cetis, 
d.d. gnh‑333689

Trunk Robert, Imeno 73, Podčetrtek, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500008045001, izdal Cetis 
d.d. gnr‑333679

Vojić Nedžad, Škofja vas 40B, Škofja vas, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500006064005, izdajatelj 
Cetis d.d. gnf‑333666
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