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Javni razpisi
Ob-1014/12

z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne
15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne
30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,

Popravek
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 –
ZUKN) dajem
popravek
2. javnega razpisa iz naslova ukrepa 123
Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom
za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike, zadruge
in zavode v letu 2011
V 2. javnem razpisu iz naslova ukrepa
123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 (Uradni list RS, št. 109/11)
se v poglavju I. Osnovni podatki o javnem
razpisu, v vrstici Objava in zaključek javnega razpisa datum »15. 2. 2012« pravilno
glasi »20. 2. 2012«.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-17/2007/15
Ob-5993/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in
103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368

javni razpis
za Ukrep 113 »Zgodnje upokojevaje
kmetov« za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa

Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev
v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal
opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost in kmetijo
lastniško prenesel na mladega prevzemnika.
Okvirna višina sredstev znaša do vključno 600.000 EUR
za odobrene letne rente upravičencem. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

Razpisana sredstva

– 450.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU,
– 150.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
znaša 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

Odprti.

Objava in zaključek
javnega razpisa

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.

Cilj ukrepa

1. Pospešitev strukturnih sprememb na kmetijah;
2. Izboljšanje starostne strukture kmetij;
3. Povečanje razvojne sposobnost kmetij in produktivnosti
dela v kmetijstvu.

Informacije o razpisu

Info točke ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si,
tel. 01/580-77-92
faks: 01/478-92-06 in KGZS so podrobneje navedene
v razpisni dokumentaciji k tem javnem razpisu.
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II. Predmet podpore
Skladno s 16. členom Uredbe PRP
je predmet podpore tega javnega razpisa
izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu,
ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost in kmetijo lastniško prenesel (v nadaljnjem besedilu: prenos
kmetije) na mladega prevzemnika.
III. Vlagatelji
Skladno s 17. členom Uredbe PRP so
vlagatelji fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prenosniki), ki nepreklicno prenehajo
opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost
ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki (v nadaljnjem
besedilu: prevzemniki), ki lastniško prevzamejo kmetijo (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).
IV. Pogoji za pridobitev sredstev
IV/1. Skupni splošni pogoji
(1) Skladno s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), mora imeti prenosnik za nakazilo sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, morata imeti prenosnik in
prevzemnik poravnane vse obveznosti do
države.
(3) Skladno s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, prenosnik in prevzemnik ne
smeta biti v osebnem stečaju.
(4) Skladno z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, morata imeti prenosnik in prevzemnik stalno prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije.
(5) Skladno s trinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na
kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
(6) Skladno s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, ki
je predmet podpore po tem javnem razpisu
v času odločanja ne sme biti v postopku
denacionalizacije.
(7) Skladno s tretjim odstavkom 18. člena Uredbe PRP, si lahko v primeru, če je
solastnikov kmetije, ki je predmet prenosa
več in vsi izpolnjujejo pogoje za vstop v ta
ukrep, glede na delež lastništva delijo rento. Če je več solastnikov kmetije in le eden
izpolnjuje pogoje za vstop v ta ukrep, ta
pridobi celotno rento, ki pripada kmetiji ob
pogoju, da je kmetija v celoti prenesena na
enega prevzemnika.
IV/2. Prenosnik mora na dan oddaje
vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje
pogoje:
(1) Skladno s 1. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora biti
starejši od 57 let in hkrati ne sme dosegati zgornje upokojitvene starosti v skladu
s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Skladno z 2. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, je bil najmanj zadnjih sedem let, vključno na dan
oddaje vloge na javni razpis neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na
podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, in
sicer:
a) na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 112/06 – Odl. US, 114/06 – ZUTPG, 17/07, 5/08, 5/08, 10/08 – ZVarDod,
73/08, 8/09, 53/09, 98/09 – ZIUZGK, 7/10,
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27/10 – Odl. US, 38/10 – ZUKN, 56/10,
79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 3/11, 57/11,
94/11 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in
40/11 – ZSVarPre-A, v nadaljnjem besedilu:
ZPIZ-1), opravljanje kmetijske dejavnosti;
zavarovalna podlaga 051- nosilci, 052- člani ali
b) na podlagi šeste alinee prvega odstavka 34. členu ZPIZ-1, opravljanje kmetijske dejavnosti; zavarovalna podlaga 007.
(3) Skladno s 3. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, še ni upokojen, v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za izpolnjevanje tega pogoja prenosnik ne sme biti
prejemnik:
a) starostne pokojnine ali
b) invalidske pokojnine (kolikor je vlagatelj delno invalidsko upokojen, lahko kandidira na ta javni razpis, vendar se mu prejeta
delna pokojnina odšteva od prejete rente):
– prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije ali
– prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije, in ni zmožen za drugo
ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije,
le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad
50 let ali
– prenosnik, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije, ki mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, ker je dopolnil 63 let starosti
(moški) oziroma 61 let starosti (ženska) ali
c) vdovske pokojnine ali
d) družinske pokojnine.
(4) Skladno s 4. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, je na kmetiji,
ki je predmet prenosa, neprekinjeno kmetoval najmanj zadnjih 10 let. Za izpolnjevanje
tega pogoja je moral biti prenosnik:
a) 10 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz opravljanja kmetijske
dejavnosti, kot to določajo točke a) in b) drugega odstavka tega podpoglavja ali
b) 10 let neprekinjeno lastnik kmetije
in/ali solastnik kmetije ki jo prenaša.
(5) Skladno s 7. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora nepreklicno prenehati opravljati kmetijsko in
gozdarsko dejavnost, pri čemer se nobena
veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša
na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, ob oddaji vloge na javni razpis ne sme
več glasiti na ime prenosnika.
(6) Skladno z 8. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis
prenesti kmetijo na prevzemnika. Iz prenosa
lahko izključi:
– stanovanjsko enoto,
– zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin (v
nadaljnjem besedilu: PKP), ob upoštevanju
pogoja, da ima kmetija tudi po izključitvi teh
površin v lasti najmanj 5 ha PKP,
– objekte, ki so namenjeni opravljanju
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(7) Skladno s 5. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prenosnik na prevzemnika pred oddajo vloge
na javni razpis, prenesti lastninsko pravico
na kmetiji, ki obsega najmanj 5 ha PKP. Če
takšna kmetija ne obsega najmanj 5 ha PKP,
mora prenosnik na prevzemnika prenesti
najmanj:
a) 1.000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic ali
b) 50 plemenskih samic ali 200 pitancev
v turnusu, če se kunci redijo za meso ali

c) 10 glav velike živine (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali ali
d) 40 čebeljih družin.
(8) Skladno s 6. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se za izračun
PKP iz sedmega odstavka podpoglavja IV/2.
tega javnega razpisa upoštevajo podatki
o katastrski kulturi na parceli iz zemljiškega
katastra. Za en ha PKP se šteje:
a) 1 ha njiv (šifra katastrske kulture 101;
v nadaljnjem besedilu: šifra) ali vrtov (šifra
102) ali
b) 2 ha travnikov (šifra 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra 104) ali
c) 4 ha pašnikov (šifra 109) ali
d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra
103) ali vinogradov (šifra 105) ali hmeljišč
(šifra 106) ali
e) 8 ha gozdov (šifra 112) ali
f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra 111) ali
g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra 108) ali
trstičja (šifra 110).
(9) Skladno z 9. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se kot prenos
kmetije šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
(10) Skladno z 10. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, prenos kmetije ne sme biti izveden več kot 16 mesecev pred dnem oddaje vloge na javni razpis.
(11) Prenos kmetije je lahko sklenjen zlasti na podlagi:
– izročilne pogodbe,
– darilne pogodbe,
– pogodbe o preužitku,
– kupoprodajne pogodbe.
(12) Skladno z 11. točko prvega odstavka 18. člena Uredbe PRP, prenos kmetije med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega
javnega razpisa. Prevzemnik kmetije po tem
javnem razpisu ne sme biti zakonski ali zunajzakonski partner prenosnika.
(13) Kolikor se prenos kmetije po tem
javnem razpisu izvede na podlagi prenosa
živali, morajo biti najkasneje na dan oddaje
vloge na ta javni razpis, poleg ostalih pogojev, ki so določeni v tem javnem razpisu,
izpolnjeni še naslednji pogoji:
a) prenosnik je moral biti vpisan, kot imetnik živali, v Evidenco imetnikov rejnih živali,
ki jo vodi MKGP, najmanj od leta 2004,
b) najkasneje na dan oddaje vloge na
javni razpis, mora biti prevzemnik, kot imetnik živali, vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi MKGP.
Kot stanje na dan oddaje vloge na javni
razpis se upošteva stalež rejnih živali, ki jih
je vlagatelj prijavil v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se upoštevajo podatki iz
obrazca B: Stalež rejnih živali na kmetijskem
gospodarstvu.
(14) Kolikor se prenos kmetije po tem
javnem razpisu izvede na podlagi prenosa
čebeljih družin, morajo biti najkasneje na
dan oddaje vloge na ta javni razpis, poleg
ostalih pogojev, ki so določeni v tem javnem
razpisu, izpolnjeni še naslednji pogoji:
a) prenosnik je moral biti vpisan kot imetnik čebeljih družin v Register čebelnjakov,
ki ga vodi MKGP, najmanj od leta 2004,
b) najkasneje na dan oddaje vloge na
javni razpis, mora biti prevzemnik lastnik
čebeljih družin in mora biti vpisan v Register
čebelnjakov, ki ga vodi MKGP.
Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva število čebeljih družin v Registru čebelnjakov, ki ga vodi MKGP.
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IV/3. Prevzemnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Skladno s 1. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, na dan notarske overitve podpisa pogodbe o prevzemu kmetije, ne sme biti mlajši od 18 let in
ne starejši od:
a) 40 let, ob prvem prevzemu kmetije ali
b) 50 let, če se njegova kmetija poveča.
(2) Skladno z 2. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis,
postati lastnik kmetije in biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG.
(3) Skladno s 3. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora k vlogi
na javni razpis, priložiti podpisano in overjeno izjavo, da se strinja s pogoji prevzema
kmetije po tem javnem razpisu.
(4) Skladno s 4. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, lahko kot
prevzemnika nastopata zakonska oziroma
zunajzakonska partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska
razmerja. S pooblastilom morata določiti tistega od njiju, ki na dan oddaje vloge na
javni razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
za prevzemnika.
(5) Skladno s 6. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora imeti
prevzemnik na dan oddaje vloge na javni
razpis ustrezno poklicno znanje in mora biti
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
Za izpolnjevanje teh pogojev mora imeti:
1. prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa:
– najmanj dokončano osnovno šolo in
najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo IV. ravni
zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali
– najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba)
in najmanj 3 leta izkušenj na kmetiji;
2. prevzemnik iz b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa:
– najmanj 5 let izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali
– najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba)
in najmanj 3 leta izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
Kot dokazilo o pridobljenih izkušnjah
z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti se upošteva:
a) potrdilo o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki dokazuje, da je bil prevzemnik neprekinjeno pokojninsko in invalidsko
zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti najmanj 3 ali 5 let pred datumom
oddaje vloge na javni razpis ali
b) izjava o pridobljenih izkušnjah z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti,
ki dokazuje, da ima prevzemnik 3 ali 5 let
izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali
c) dokazilo o zaposlenosti v kmetijskem,
živilsko predelovalnem, lesarskem ali gozdarskem podjetju, ki dokazuje, da je bil prevzemnik zaposlen v takem podjetju najmanj
3 ali 5 let pred datumom vložitve vloge.
(6) Skladno s 7. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora pre-

vzemnik iz a) ali b) točke prvega odstavka
tega podpoglavja, ki na dan oddaje vloge
na javni razpis ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja, te pogoje izpolniti najpozneje v 36 mesecih od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev
in odločbe o prevzetih obveznostih in v roku
30 dni od izpolnitve pogoja o tem obvestiti
ARSKTRP. V tem primeru mora biti načrt
izobraževanja naveden v poslovnem načrtu.
Prevzemnik mora najkasneje na dan oddaje
vloge na javni razpis imeti uspešno zaključeno osnovno šolo.
(7) Skladno s 5. točko drugega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa, pripraviti
poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) v skladu z drugim odstavkom 13. člena
Uredbe 1974/2006/ES in ga priložiti k vlogi
na javni razpis. Poslovni načrt mora vsebovati naslednje vsebine:
a) osnovni podatki o prevzemniku in
o prevzeti kmetiji,
b) načrt razvoja kmetijske dejavnosti –
opis razvojnih ciljev na prevzeti kmetiji,
c) načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj
nima ustreznih poklicnih znanj, ustrezne izobrazbe in/ali usposobljenosti za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane
dejavnosti.
IV/4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija
(1) Mora biti vpisana v register kmetijskih
gospodarstev.
(2) Skladno s petnajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP je moral nosilec
kmetije v tekočem letu v roku oddati zbirno
vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru,
da rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
še ni potekel, se upošteva oddana zbirna
vloga za preteklo leto.
(3) Skladno s šestnajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se določila iz drugega odstavka podpoglavja IV/4. tega javnega razpisa ne uporabljajo za prenosnike,
ki prevzemajo kmetijo samo kot lastniki čebeljih družin.
V. Obveznosti
V/1. Obveznosti prevzemnika:
(1) Skladno s 1. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP, se prevzemnik iz a) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa obvezuje,
da bo:
a) pripravil poslovni načrt v skladu
z drugim odstavkom 13. člena Uredbe
1974/2006/ES in ga izpolnil najkasneje pred
iztekom petih let od dneva izdaje odločbe
o prevzetih obveznostih,
b) ohranil ali povečal obseg kmetijskih
zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža
rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi
katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in sicer še najmanj pet let od dneva
izdaje odločbe o prevzetih obveznostih,
c) nosilec kmetijskega gospodarstva in
lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva
izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.
(2) Skladno z 2. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP se prevzemnik iz b) točke prvega odstavka podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa obvezuje
da bo:
a) ohranil ali povečal obseg kmetijskih
zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža
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rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi
katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in sicer še najmanj 5 let od dneva
izdaje odločbe o prevzetih obveznostih,
b) nosilec kmetijskega gospodarstva in
lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva
izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.
(3) Skladno s 3. točko četrtega odstavka 18. člena Uredbe PRP, mora prevzemnik iz a) in b) točke prvega odstavka
podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa,
začeti spremljati rezultate gospodarjenja
na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN
in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati
najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe
o prevzetih obveznosti oziroma odločbe
o pravici do sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji
FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP,
poslati na MKGP do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem
gospodarstvu rezultate gospodarjenja za
primarno kmetijsko pridelavo rezultate gospodarjenja že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja
po metodologiji FADN ni potrebno. V tem
primeru mora poslati poročilo na ARSKTRP
do 31. marca tekočega leta za preteklo
leto, in sicer še najmanj 5 let od datuma
izdaje odločbe o prevzetih obveznostih oziroma odločbe o pravici do sredstev. Poročilo mora poslati na predpisanem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP,
priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida
ter bilanco stanja.
(4) Skladno s sedmim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora prevzemnik iz
a) in b) točke prvega odstavka podpoglavja
IV/3. tega javnega razpisa, omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskem organu in drugim
nadzornim organom.
(5) Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, se morajo za izpolnjevanje določil načrta razvoja kmetijske
dejavnosti, ki je del razpisne dokumentacije,
vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na prevzemnika.
(6) Skladno s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti v primeru pogoja iz prejšnjega odstavka, vsi računi
in vsa dokazila predložena v slovenskem
jeziku.
V/2. Obveznosti prenosnika – prejemnika rente:
(1) Skladno s 124. členom Uredbe PRP,
mora prenosnik vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti
še najmanj 5 let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(2) Skladno s petim odstavkom 18. člena
Uredbe PRP, mora biti prenosnik v času,
ko je upravičen do prejemanja rente, vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, najmanj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev
pravice do pokojnine.
(3) Skladno s 125. členom Uredbe PRP,
ARSKTRP preveri pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ).
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(4) Skladno s 125. členom Uredbe PRP,
v primeru ko prenosnik izpolni pogoje za
uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji, ARSKTRP od ZPIZ-a, po uradni dolžnosti pridobi podatek o datumu upokojitve
in znesku mesečne pokojnine.
(5) Skladno s šestim odstavkom 18. člena Uredbe PRP, se o zaključku izplačevanja
rente prenosnika obvesti z obvestilom.
VI. Finančne določbe
(1) Skladno s prvim odstavkom 20. člena
Uredbe PRP, je celotno obdobje prejemanja
rente do vključno 10 let. Renta se lahko prejema do dopolnjene starosti 70 let.
(2) Skladno z drugim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se v primeru, ko prenosnik
pridobi pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
znesek rente zmanjša za znesek pokojnine.
Znesek rente se zmanjša za znesek pokojnine v naslednjih primerih:
a) ko se prenosnik upokoji in začne prejemati pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
b) ko prenosnik začne prejemati pokojnino iz tujine,
c) ko prenosnik začne prejemati delno
pokojnino v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se finančna pomoč zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje
mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz:
a) fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR
na kmetijo na leto, razen v primeru kmetij,
katere ne izpolnjujejo vstopnega kriterija,
glede minimalnega obsega PKP iz sedmega odstavka podpoglavja IV/2. tega javnega
razpisa, kjer pripada prenosniku renta, ki
znaša 6.500 EUR na leto in
b) variabilnega dela, ki se izračuna na
podlagi podatka o PKP. Za izračun variabilnega dela rente, se upoštevajo podatki
o ugotovljeni površini in rabi GERK iz zadnje
oddane zbirne vloge, na podlagi katere je
bila za kmetijo izdana odločba o izplačilu
sredstev. Za vsak ha PKP po tem izračunu
se izplača znesek v višini 300 EUR/ha na
leto, vendar največ do vključno 20 ha PKP
po tem izračunu. Če je kmetija po tem izračunu večja, se morajo prenesti vse površine,
vendar se renta ne poveča.
Za 1 ha PKP se za izračun variabilnega dela rente upošteva vrsta rabe v skladu
s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer:
a) 1 ha njiv (šifra dejanske rabe 1100;
v nadaljnjem besedilu: raba) ali
b) 2 ha trajnih travnikov (raba 1300) ali
ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov (raba 1222) ali ostalih trajnih nasadov
(raba 1240) ali barjanskih travnikov (raba
1321) ali
c) 0,25 ha hmeljišč (raba 1160) ali trajnih
rastlin na njivskih površinah (raba 1180) ali
rastlinjakov (raba 1190) ali vinogradov (raba
1211) ali matičnjakov (raba 1212) ali intenzivnih sadovnjakov (raba 1221) ali oljčnikov
(raba 1230) ali
d) 8 ha kmetijskih zemljišč poraslih
z gozdnim drevjem (raba 1800).
(4) Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se gozd ne upošteva pri
izračunu variabilnega dela rente.
(5) Skladno s petim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se renta usklajuje v skladu
s predpisi, ki urejajo usklajevanje transferjev
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posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
(6) Skladno s šestim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, se pravica do rente prizna
prenosniku, ki mu je bila izdana odločba
o pravici do sredstev, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge
na javni razpis in se začne izplačevati po
datumu izdaje odločbe pravici do sredstev.
(7) Skladno s sedmim odstavkom 20. člena Uredbe PRP, skupni znesek prejete rente
v celotnem obdobju izplačevanja ne sme
preseči 110.000 EUR.
(8) Skladno s postopkom iz XXI. Poglavja: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP, se ta
javni razpis izvaja kot odprt javni razpis.
VII. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s prvim in tretjim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP.
(2) Skladno s 30. členom Zkme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu
zavrže.
(3) Razpisna dokumentacija vsebuje (tu
naj se navede tisto kar je napisano v RD):
a) povabilo k oddaji vloge na javni razpis,
b) navodilo vlagateljem za pripravo vloge
na javni razpis,
c) postopek obravnave vloge,
d) seznam info točk,
e) vsebina vloge,
f) prijavni obrazec,
g) dokazila.
(4) Razpisan dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP: http://www.
mkgp.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/.
VIII. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo
na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1000 Ljubljana« ali oddati v vložišču
ARSKTRP, v času uradnih ur, in sicer od
naslednjega dne po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani MKGP.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 111. člena uredbe PRP, se vloga na javni razpis
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, dostopne na spletnih straneh dostopne na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. Na ovojnici
vloge mora biti pripisano: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje
kmetov«.
(3) Prepozne vloge se zavržejo.
IX. Obravnava in postopek odobritve
vlog
IX/I. Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri odprtih javnih razpisih je določen
v XXI. Poglavju: Odprti javni razpisi, Uredbe
PRP.

(2) Skladno s četrtim odstavkom 111. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava ARSKTRP odpira in obravnava vloge
na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih
pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog
na javni razpis oziroma po vrstnem redu
prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen javni razpis.
Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama
prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog
na javni razpis na ovojnici enak datum in
čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog na
javni razpis. Žrebu lahko prisostvujejo tudi
vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji
obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(3) Skladno s prvim in drugim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev, poleg odločbe o pravici do
sredstev prenosniku se prevzemniku izda
odločba o prevzetih obveznostih. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na
ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli
in nadzoru iz 126. člena uredbe PRP.
(4) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno
pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana«, ali odda
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
X/1. Splošne določbe:
(1) Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se namerna vložitev napačne prijave sankcionira v skladu z Uredbo
65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz
odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Skladno z drugim odstavkom
122. člena uredbe PRP, v primeru iz prejšnjega odstavka tega poglavja, ARSKTRP
v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo
že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je upravičenec obveščen o obveznosti povračila.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz prejšnjega
odstavka ne uporablja, če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin iz osmega odstavka podpoglavja X/1. tega javnega razpisa zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena
pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, prenosniku ni treba vrniti
vseh že izplačanih sredstev v primerih višje
sile ali izrednih okoliščin.
(5) Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, morata prenosnik in prevzemnik ali njuna pooblaščena oseba, o višji
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sili ali izrednih okoliščinah, pisno obvestiti
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila
v deset delovnih dneh od dneva, ko sta
prenosnik in prevzemnik oziroma njuna pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Kot višja sila ali izredna okoliščina se
štejejo zlasti naslednji primeri:
a) dolgotrajna nezmožnost upravičenca
za delo (velja za fizične osebe),
b) smrt upravičenca,
c) razlastitev velikega dela kmetije (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na
dan sprejetja obveznosti),
d) naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijo,
e) uničenje hlevov oziroma čebelnjakov
na kmetiji zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen,
g) bolezni oziroma škodljivci v trajnem
nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni
nasad uničiti.
(7) Skladno s šestim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se kot primeri višje sile
iz osmega odstavka podpoglavja X/1. tega
javnega razpisa, upoštevajo, če oseba, ki
je stopila v ukrep, ne izpolnjuje več pogojev
oziroma jih ne more izpolnjevati. Pri tem se
smrt upravičenca iz (a) točke prvega odstavka 47. člena Uredbe 1974/2006/ES nanaša na smrt prenosnika ali prevzemnika.
Dolgotrajna nezmožnost upravičenca za
delo iz (b) točke prvega odstavka 47. člena
Uredbe 1974/2006/ES nanaša le na prevzemnika.
(8) V skladu z osmim odstavkom
122. člena uredbe PRP če prenosnik in
prevzemnik iz neutemeljenih razlogov ne
dovolita kontrole na kraju samem, se šteje,
da nista izpolnila pogojev, ki jih določa javni
razpis in obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev oziroma odločbe o prevzetih
obveznostih. V tem primeru morata v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva prenosniku, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
X/2. Za prenosnika:
(1) Skladno s 1. a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP se v primeru,
če se prenosnik še vedno ukvarja s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in se katerakoli veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske
dejavnosti še glasi na ime prenosnika, se
mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje rente prekine za šest mesecev, ob
drugi nepravilnosti pa se prenosnika izključi
iz ukrepa.
(2) Skladno s 1. b) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP se v primeru,
če prenosnik med prejemanjem rente do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine ne
plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izplačevanje rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
(3) Skladno z drugim odstavkom 19. člena Uredbe PRP, se vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi neurejene situacije,
določene v drugem odstavku podpoglavja
V/2. tega javnega razpisa, šteje v čas prejemanja rente. To pomeni, da se za mesece
za katere renta ni bila izplačana, obdobje
prejemanja rente ne podaljša.
X/3. Za prevzemnika:
(1) Za prevzemnika iz prvega a) odstavka, podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa
so sankcije naslednje:

a) skladno z 2.a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če prevzemnik krši določbe šestega odstavka podpoglavja IV/3 in prvega odstavka podpoglavja
V/1, tega javnega razpisa, plača sankcijo
v višini šest mesečnih rente za vsako leto
kršitve;
b) skladno z 2.b) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč
v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge
ne nadomesti v najmanj enakem obsegu,
plača sankcijo v višini šest mesečnih rent
za vsako leto kršitve;
c) skladno z 2.c) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali,
na podlagi katerega je bila dodeljena letna
renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj
v enakem obsegu, plača sankcijo v višini
šest mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(2) Za prevzemnika iz prvega b) odstavka, podpoglavja IV/3. tega javnega razpisa
so sankcije naslednje:
(a) skladno s 3.a) točko prvega odstavka 19. člena Uredbe PRP, če krši določbe šestega odstavka podpoglavja IV/3.
tega javnega razpisa in b) in c) točke prvega odstavka podpoglavja V/1. tega javnega
razpisa, plača sankcijo v višini šest mesečnih rent za vsako leto kršitve;
(b) skladno s 3.b) točko prvega odstavka 19. člena uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč
v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge
ne nadomesti v najmanj enakem obsegu,
plača sankcijo v višini šest mesečnih rent
za vsako leto kršitve;
(c) skladno s 3.c) točko prvega odstavka 19. člena uredbe PRP, če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali,
na podlagi katerega je bila dodeljena letna
renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj
v enakem obsegu, plača sankcijo v višini
šest mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(3) Skladno s 123. členom uredbe PRP,
se v primeru, če prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom podpoglavja V/1. tega javnega razpisa, vsako zaporedno koledarsko
leto do 31. marca, pet let od datuma izdaje
odločbe o prevzetih obveznostih, na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, le-ta
sankcionira z globo 200 EUR. Kolikor v roku
30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe ne
posreduje letnega poročila, je dolžan plačati
10% celotne rente, kot je določena v odločbi
o odobritvi rente.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe PRP, veljajo za prevzemnika, ki
je prejel odločbo o pravici do sredstev iz
naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep: 112 na podlagi Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in
17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali na

Št.

1 / 6. 1. 2012 /

Stran

5

podlagi uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list
RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11) obveznosti in sankcije iz ukrepa Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij.
XI. Nadzor nad izvajanjem ukrepov, vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev in
omejitev sredstev
(1) Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, se nadzor nad izvajanjem
tega javnega razpisa izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU.
(2) Skladno z drugim odstavkom
126. člena Uredbe PRP lahko MKGP v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe
1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa.
(3) Skladno s četrtim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTRP
o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP
ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene
kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski
organ.
(4) Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Za ta javni razpis se vloga na
javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo
sredstev.
(5) Skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se na podlagi vložene popolne vloge na javni razpis sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Ob-6006/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in
103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO
001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo
št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne
14. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES)
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011,
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str.) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES,
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006
o strateških smernicah Skupnosti za razvoj
podeželja (programsko obdobje 2007–2013)
(UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20),
zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta
z dne 19. januarja 2009 o spremembah
Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko
obdobje 2007–2013) (UL L št. 30 z dne
31. 1. 2009, str. 112), (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 144/2006/ES) objavlja
6. javni razpis
iz naslova Ukrepa 323 Ohranjanje
in izboljševanje dediščine podeželja
I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007–2013.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR. Sredstva so v proračunu
Republike Slovenije rezervirana v okviru evidenčnega projekta 2311-08-0031 Ukrep 323:
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja in se zagotavljajo iz proračunskih postavk
MKGP, in sicer iz 9200 za EU in 9210.

Stopnja pomoči:

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe; od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije
pa 25%.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti.

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 7. 1. 2012 do vključno 25. 2. 2012.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja
2007 naprej do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja
ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

Informacije o javnem razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
II. Predmet podpore
V skladu s 86. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
1. predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina;
Predmet podpore so izvedba gradbenih
in drugih del, ki v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov pomenijo: rekonstrukcija
ali investicijsko vzdrževanje objekta (v nadaljnjem besedilu: obnova). Namenjena je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obnovi enot nepremične kulturne dediščine
ali njenih delov, ki so vpisane v Register
kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo
pristojno za kulturo (stavbna, memorialna,
naselbinska, vrtnoarhitekturna dediščina,
kulturna in zgodovinska krajina ter arheološka dediščina).
Obnova nepremične kulturne dediščine
vključuje obnovo:
– kulturnih spomenikov (v nadaljnjem
besedilu: spomenik), ki je nepremičnina,
razglašena za spomenik lokalnega ali državnega pomena,
– spomeniških območij (območje nepremične kulturne dediščine zavarovano kot
spomenik lokalnega ali državnega pomena) in
– registrirane nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nepremična
dediščina, ki je nepremičnina ali njen del
z vrednotami dediščine, vpisana v Register
kulturne dediščine).
Predmet podpore vključuje obnovo enote
nepremične kulturne dediščine ali njenega
dela:
– stavbne dediščine kot npr.: stanovanjskih enot in gospodarskih poslopij (hiš, lož,
perišč, hlevov, svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za sadje in lan,
mlinov in žag, kovačij, vodnjakov, pastirskih
koč in staj, napajalnih korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih delavnic), znamenj,
gradov, graščin in samostanov;
– vrtnoarhitekturne dediščine kot npr. podeželskih vrtov in parkov (obnova celote oziroma arhitekturnih elementov vrta, ureditev
in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin,
poti, stopnic, ograj in portalov (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodnih motivov, fontan, vrtnih paviljonov, pergol, klopi in vrtne plastike, obnova
drevoredov);
– kulturne ali zgodovinske krajine (obnova krajinotvornih elementov kot npr. obnova
teras, ureditev vodotokov, obnova posamičnih ambientalnih dreves, ureditev in čiščenje
vodnih zajetij, ureditev brežin, ograj, obnova
drevoredov, objektov tradicionalnega stavbarstva – kozolcev ipd.);
– memorialne dediščine kot npr. objekti
ali prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo,
dogodek (javni spomenik, stavba pomembne osebe ali dogodka, pokopališče ipd.);
– naselbinske dediščine kot npr. trg,
zaselek, vas ali drugo območje poselitve
(obnova fasad, stavbnega pohištva in streh
objektov v območju ter obnova odprtih zunanjih površin);
– arheološka dediščina.
2. predmet podpore 2: muzeji na prostem
in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk
etnološke dediščine;
Muzej na prostem
Predmet podpore je obnova objektov in
območij kulturne dediščine, nakup opreme
ter prenos objektov, ki bodo s projektom
postali del muzeja na prostem.
Muzej na prostem je znanstveno načrtovana, vodena ali nadzorovana ustanova,
ki na izbranem zemljišču prikazuje način
poselitve, graditve stavb, življenja in gospodarjenja v določeni kulturi (podeželski ali
mestni). Kot zbirka stavb mora prikazovati zgodovinsko verodostojno podobo kraja,
medsebojno povezanost stavb in njihovo
uporabnost, prav tako njihovo posebno skla-

dnost z naravnim in umetnim (kulturnim)
okoljem. Posebna pozornost razporeditve
stavb mora biti namenjena njim samim, njihovi namembnosti ter naravnemu okolju.
Enako pozornost moramo posvetiti opremi,
pohištvu in orodju.
Po načinu varovanja kulturne dediščine
so lahko več vrst: varujejo dediščino v njenem izvirnem okolju (»in situ«), varujejo
preneseno stavbno dediščino na novi izbrani lokaciji, lahko so tudi kombinacija obeh
možnosti. Razlikujejo se po konceptu predstavitve stavb (različne družbene plasti ali
samo ena), po številu objektov, po namembnosti objektov, časovnem izvoru. Še posebno se razlikujejo po načinu predstavljanja
stavb in inventarja (muzeološki pristop, poudarek na dejavnostih, predstavitev čim bolj
celovitega načina življenja, poudarek na naravnem okolju in ekologiji).
Stalne zbirke etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in nakup
opreme za prostore, v katerih bodo urejene in postavljene stalne zbirke etnološke
dediščine.
Stalne zbirke etnološke dediščine morajo
prikazovati vsakdanji način življenja podeželskega prebivalstva.
Stalna zbirka etnološke dediščine mora
biti dostopna javnosti.
3. predmet podpore 3: ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja;
Predmet podpore je obnova oziroma ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene okolice
ob poti ter ureditev javnih poti, ki niso namenjene vozilom na motorni pogon. Vključuje lahko obnovo oziroma ureditev javno
dostopne vrtnoarhitekturne dediščine ali kulturne krajine ali njihovih delov (vrtovi, parki,
drevoredi, kali, kot npr., ureditev in čiščenje
vodnih zajetij, brežin, obnova arhitekturnih
elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in
portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov,
vrtnih paviljonov, pergol), ureditev ograj in
klopi ter krajinsko arhitekturnih ureditev.
Tematska pot mora vključevati vsaj eno
točkovno lokacijo nepremične kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali naravne vrednote, ki je vpisana v Register naravnih vrednot.
Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto, kar pomeni, da morajo biti
med sabo točkovno povezane. Tematska
pot mora biti prosto dostopna obiskovalcem.
III. Vlagatelji
(1) V skladu z 88. členom Uredbe PRP so
vlagatelji na ta javni razpis fizične in pravne
osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji
so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki
povezujejo naravne vrednote in nepremično
kulturno dediščino določenega območja« so
lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki
lastnika oziroma solastnika objekta oziroma
prostora, ki je predmet podpore.
(2) V primeru naložb v gradove, graščine, dvorce ali samostane mora biti vlagatelj
v skladu z 9. točko 89. člena Uredbe PRP,
nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva.
(3) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Uredbe PRP Zavod za varstvo kulturne
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dediščine, ki je po predpisu, ki ureja varstvo
kulturne dediščine, pristojen za varstvo nepremične dediščine in Zavod za ohranjanje
narave, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje
narave, pristojnem za ohranjanje narave, ne
more biti vlagatelj.
(4) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(5) V skladu z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
(6) V skladu z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj,
ki je pravna oseba, registrirano dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
oddaji vloge na javni razpis
IV.1.1 Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na
prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(2) V skladu s 1. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni
projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za
izvedbo naložbe.
a. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je
razvidna namembnost objekta, ki mora biti
v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.
b. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu,
mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt
ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. Kolikor vlagatelj nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo
le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe.
(3) V skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če
se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, za stroške
vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj
treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav
tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja
o netržnih pogojih poslovanja.
(4) V skladu s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj
poravnane vse obveznosti do države.
(5) V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne
sme biti v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
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(6) V skladu s šestim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
(7) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. Kar vlagatelj
izkaže tako, da izpolni tabelo, 6.3. Finančna
konstrukcija naložbe, v prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(8) V skladu z osmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki
kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, razviden:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
c. predloženo dokazilo o vrednosti že
izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno
na podlagi popisa del in stroškov za celotno
naložbo. Dokazilo mora potrditi odgovorni
projektant.
(9) V skladu z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
(10) V skladu s trinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, na
kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
(11) V skladu s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki
je predmet kandidiranja na javni razpis,
v času odločanja, ne sme biti v postopku
denacionalizacije.
(12) V skladu s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem
jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod
v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi.
Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj, na
zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.
(13) Vlagatelj lahko vloži več vlog na ta
javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto.
(14) Vlagatelj lahko kandidira na
več predmetov podpore hkrati. V primeru,
ko je projekt sestavljen iz različnih aktivnosti oziroma naložb, ki spadajo pod različne predmete podpore, označite tisti predmet podpore, ki prevladuje glede na finančni
obseg. Ne glede na to, pa mora upoštevati
posamezne omejitve, ki veljajo za posamezni predmet podpore.
(15) V skladu s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP je sprememba vloge
na javni razpis dopustna do datuma zaprtja
javnega razpisa. Pri tem se šteje, da je bila
spremenjena vloga ponovno vložena.
IV.1.2 Specifični pogoji
(1) Lokacija naložbe se mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 89. člena
Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo
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v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki
Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list
RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep
DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta
naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep
Vlade), status mesta.
(2) V skladu s 3. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora vlagatelj za naložbe in posege v prostor ob
vlogi na javni razpis glede na predmet podpore predložiti soglasje organizacije, ki je
po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine oziroma organizacije, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje narave, pristojna za
ohranjanja narave.
(3) V skladu s 5. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP morajo biti
objekti, ki so stanovanjske enote, stalno razglašeni za spomenik lokalnega ali državnega pomena.
(4) V skladu s 6. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP morajo biti
objekti ali območja, ki so predmet podpore
1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje
ali registrirana nepremična kulturna dediščina« ob oddaji vloge na javni razpis vpisani
v Register kulturne dediščine, ki ga vodi
ministrstvo pristojno za kulturo.
(5) Pri predmetu podpore 2 »muzeji
na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«
morajo biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP izpolnjeni naslednji pogoji:
a) muzeji na prostem morajo prikazovati nepremično, premično in živo dediščino
podeželja oziroma način življenja podeželskega prebivalstva v primarnem okolju in
morajo biti prosto dostopni za javnost,
b) razstave stalnih zbirk etnološke dediščine morajo prikazovati vsakdanje življenje
podeželskega prebivalstva in biti dostopne
za javnost,
c) sodelovanje z organizacijo, ki je
po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine, in organizacijo, ki je po predpisu, ki
ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna
za varstvo premične in žive dediščine.
(6) V skladu z 8. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora tematska pot, ki je predmet podpore 3 »ureditev
in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo
naravne vrednote in nepremično kulturno
dediščino določenega območja« vključevati najmanj eno točkovno lokacijo naravne
vrednote ali nepremične kulturne dediščine
lokalnega okolja, ki je vpisana v Register
kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za kulturo, oziroma Register naravnih vrednot, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za okolje in prostor.
(7) V primeru že obstoječih tematskih
poti morajo le-te vsebovati najmanj eno
novo točkovno lokacijo naravne vrednote
vpisano v Register naravnih vrednot, ki ga
vodi ministrstvo pristojno za okolje in prostor, ali nepremične kulturne dediščine vpisano v Register kulturne dediščine, ki ga
vodi ministrstvo pristojno za kulturo.
(8) V primeru, da del tematske poti poteka tudi po poti namenjeni za motorna vozila, je urejanje poti oziroma ceste na tistem
delu, neupravičen strošek.

(9) Postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov za potrebe varovanja, hranjenja in
postavljanja zbirk etnološke dediščine ne
sme biti v nasprotju z varovanimi vrednotami
območja. Za postavitev takšnega objekta
mora biti izdano soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
(10) Za gradove, graščine, dvorce in samostane, ki so predmet podpore, morajo
vlagatelji v skladu z 9. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP izpolnjevati
naslednje pogoje:
a) kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev na
ministrstvu pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
b) grad, graščina, dvorec ali samostan
se mora nahajati na naslovu kmetijskega
gospodarstva.
(11) Dejavno kmetijsko gospodarstvo je
v skladu s 4. točko 3. člena Uredbe PRP
tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu pred
objavo javnega razpisa vloži zbirno vlogo
po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike in ob predložitvi vloge
na javni razpis ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih
na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot
primeren bruto prihodek se šteje prihodek
v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred
objavo javnega razpisa, ki je v letu 2011
znašala 8.977,20 EUR. Enota vloženega
dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi
ena zaposlena oseba za polni delovni čas
v obdobju enega leta oziroma eno polno
delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na
dva načina in sicer z dejanskim prihodkom
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega
knjigovodstva.
(12) Če vlagatelj ni edini lastnik predmeta podpore, mora v skladu z 10. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP k vlogi
na javni razpis priložiti overjena soglasja
solastnikov.
(13) Če vlagatelj ni lastnik predmeta podpore mora v skladu z 11. točko prvega odstavka 89. člena mora vlogi na javni razpis
priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih
dokumentov ni razvidno, da se lastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti
tudi overjeno soglasje lastnika.
(14) V skladu z 12. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki je koncesionar, predložiti koncesijsko
pogodbo. Kadar je vlagatelj upravljavec,
mora predložiti pogodbo o upravljanju oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno razmerje med lastnikom in
upravljavcem.
(15) V skladu z drugim odstavkom
89. člena Uredbe PRP se pri izvedbi se pri
upravičencih, za katere veljajo pravila državnih pomoči, upoštevajo pravila Uredbe
1998/2006/ES.
(16) V primeru, ko je vlagatelj občina, mora v skladu s 1. točko tretjega odstavka 89. člena Uredbe PRP predložiti
investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo
ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ.
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IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja.
(2) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) Rok za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev se določi v odločbi o pravici do
sredstev.
(4) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev,
ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu,
30. junij 2015.
IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev.
(2) Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep
o začetku postopka oddaje javnega naročila
in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo
pogodbe.
(3) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(4) V skladu z trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila
priložena v vlogi na ta javni razpis napisana
v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti
prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora
vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti
uradni prevod.
(5) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi
računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP. Poročilo
o opravljenem delu naj vsebuje tudi glavne opravljene aktivnosti s poudarkom na ohranjanju in prezentiranju varovanih
vrednot obnovljenega objekta in njegovega vključevanja k trajnostnemu razvoju podeželja.

3

Dokazila o zaključku naložbe (glej šesti odstavek).

4

Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu ni prejel drugih javnih sredstev RS ali
EU.

5

Originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa.

6

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

7

Originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.

9
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Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

8

Najmanj štiri fotografije objekta oziroma lokacije, na kateri je bila izvedena naložba, ki morajo prikazovati vse
reprezentativne poglede na objekt obnove in vse tiste detajle, ki so bili predmet restavratorsko konservatorske obnove.

9

Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazila, da je bil
postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi (sklep o začetku postopka oddaje
javnega naročila, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji in ostala ustrezna dokazila
o izvedenem postopku javnega naročanja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje).

(6) V skladu s četrtim odstavkom 89. člena Uredbe PRP se kot dokončanje naložbe
šteje:

Št.

Aktivnost

Dokazila o zaključku naložbe

1

gradbeno-obrtniška, ko je bilo za
naložbo predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje

pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

2

gradbeno-obrtniška dela, ko za obnovo ni bila
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja

gradbena situacija, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ* in
upravičenec

3

za posege v spomenik, spomeniško območje,
nepremično dediščino oziroma njihovo vplivno
območje

izjava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, da je naložba
zaključena v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem

4

za posege na območjih, ki imajo v skladu
s predpisi na področju ohranjanja narave
poseben status

– naravovarstveno soglasje, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave, če je šlo za posege na območju, ki ima na podlagi predpisov
s področja ohranjanja narave poseben status oziroma v primeru
posegov
v naravne vrednote

5

v primeru kandidiranja na predmet podpore 2
»muzeji na prostem in prostori za postavitev
razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«

– izjava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, da je naložba
zaključena
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem
– soglasje organizacije, ki je po zakonu, ki ureja varstvo kulturne
dediščine pristojna za varstvo premične in žive dediščine

6

nakup opreme

– vključitev opreme v opravljanje dejavnosti
– kadar je vlagatelj občina: dokazilo o vpisu opreme med osnovna
sredstva občine

* Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika (projektant).

(7) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev.
(8) Upravičenec vlaga zahtevek za izplačilo sredstev v skladu z rokom, opredeljenim
v odločbi o pravici do sredstev.
(9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo
sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra.
Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med
6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom
zavržejo.
(10) V skladu s šestim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, na transakcijski račun
upravičenca, po opravljenem nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(11) Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če
zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo
sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni
spor.
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(12) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi sankcija, kar pomeni znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: V skladu z štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
mora končni prejemnik sredstev zagotoviti
obveščanje javnosti o izvedenih naložbah
in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo
v skladu z navodili, objavljenimi na spletni
strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI
Uredbe 1974/2006/ES.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora,
glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
omogočiti dostop do dokumentacije o pro-

Št.

jektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Ne glede na
četrti odstavek 121. člena Uredbe PRP,
končnemu prejemniku sredstev po tem javnem razpisu, v skladu s petim odstavkom
121. člena Uredbe PRP ni potrebno pošiljati
letnih poročil, saj se podatki za spremljanje
kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov za
izplačilo sredstev.
(4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja.
(5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen
o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma na-
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ložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se v skladu z osmim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
V. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Dvojno sofinanciranje: Sredstva se
ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je
za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi na ta javni razpis, in zahtevku za izplačilo sredstev že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna
sredstva.
(3) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva
Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
V skladu s 87. členom Uredbe PRP so
upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe

1

2

3

4

5

6

STAVBNA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela1 za obnovo objekta in ureditev pripadajoče
okolice objekta2.
– Konservatorsko restavratorska dela3 na/v objektu do največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.
– Nakup in montaža nove zunanje opreme do vključno 10 odstotkov
upravičenih stroškov.

NASELBINSKA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela1 za celovito obnovo fasad, stavbnega pohištva
in streh objektov, ki ležijo znotraj območja naselbinske dediščine.
– Ureditev zunanjih površin6.
– Rušitev in odstranitev enostavnih in manj zahtevnih objektov, ki
degradirajo območje naselbinske dediščine.
– Konservatorsko restavratorska dela3 na fasadah/strehah objektov in v/na
odprtih prostorih do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
– Nakup in montaža nove zunanje opreme do vključno 10 odstotkov
upravičenih stroškov.

KULTURNA IN ZGODOVINSKA KRAJINA

– Gradbena in obrtniška dela1 za celovito obnovo
– Stroški obnove drevoredov in posamičnih ambientalnih dreves ter drugih
naravnih prvin.
– Konservatorsko restavratorska dela3 na posameznih elementih dediščine
do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

VRTNOARHITEKTURNA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela1 podeželskih vrtov in parkov
– Konservatorsko restavratorska dela3 na posameznih elementih dediščine
do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
– Obnova drevoredov in drugih naravnih prvin.

MEMORIALNA IN DRUGA DEDIŠČINA

– Stroški celovite obnove objekta in ureditev pripadajoče okolice objekta2.
– Konservatorsko restavratorska dela3 na posameznih elementih dediščine
do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
– Ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce4.
– Nakup in montaža nove notranje opreme do vključno 10 odstotkov
upravičenih stroškov.

ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela1 za obnovo oziroma predstavitev najdišča in
ureditev pripadajoče okolice2.
– Konservatorsko restavratorska dela3 na/v objektu do največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.

Drugi upravičeni stroški
7

Nakup informacijsko – komunikacijskih
tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT)5

– Stroški nakupa IKT lahko predstavljajo največ do vključno 10.000 EUR
(brez DDV).
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Dodatni stroški pri predmetu podpore
2 »muzeji na prostem in prostori za
postavitev razstav stalnih zbirk etnološke
dediščine«

– Gradbena in obrtniška dela1 na objektih, ki so del muzeja na prostem.
– Gradbena in obrtniška dela1 v prostorih, kjer bo urejena zbirka etnološke
dediščine.
– Gradbena in obrtniška dela1 za postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja
zbirk.
– Ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce4.
– Nakup in montaža nove notranje opreme prostorov.

9

Dodatni stroški pri predmetu podpore 3
»ureditev in izgradnja tematskih poti, ki
povezujejo naravne vrednote in nepremično
kulturno dediščino določenega območja«

– Gradbena in obrtniška dela1
– Ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in
njene okolice ob poti.
– Gradbena in obrtniška dela1 za postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja
zbirk.

Splošni stroški

10

Stroški povezani s pripravo in izvedbo
naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova tega javnega razpisa

– Med te stroške sodijo stroški, kot so priprava vloge na javni razpis,
stroški pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno
s konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno
izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko restavratorske posege,
stroški nadzora ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev.
– Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.

Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški materiala, prevoza in opravljenih del.
Objektu pripadajoča okolica (npr. pohodnih zunanjih tlakov, stopnic, ograj, dohodnih poti, dovozov, dvorišč ter hortikulturna ureditev okolice objekta). Za potrebe tega javnega razpisa je upravičen strošek ureditev okolice na tistih parcelah na katerih stoji objekt, ki je predmet podpore po tem
javnem razpisu.
3
Konservatorsko restavratorska dela morajo biti usklajena s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni
dediščini, ki ga je pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/).
4
Za potrebe tega razpisa se kot pripadajoča infrastruktura za obiskovalce štejejo: sanitarije, parkirišča, označevalne table, dohodne poti, muzejske
trgovine, prostor za javno predstavitev kulturne dediščine.
5
IKT oprema je namenjena, predstavitvi oziroma varovanju kulturne dediščine. Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo spada: strojna in
programska oprema računalnika, telefon, faks, kopirni stroj, tiskalnik, projektor in oprema za video nadzor, alarmna naprava in ozvočenje).
6
Kot so trgi, središča ipd.
1
2

B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb
se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem,
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti
izbran pred začetkom datuma upravičenosti).
(2) V skladu s petim odstavkom 87. člena
Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev, do vložitve
zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V skladu s šestim odstavkom 87. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja
2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega
odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s sedmim odstavkom
87. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. prevozna sredstva in kmetijsko mehanizacijo,
4. stroške poslovanja,
5. bančne stroške in stroške garancij,
6. splošne upravne stroške,

7. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem,
8. premično in živo dediščino,
9. stanovanjske enote z začasno razglasitvijo za kulturni spomenik,
10. sakralne objekte, razen samostanov
v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke
prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP in
znamenj,
11. gradove, graščine in dvorce, razen
v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke
prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP,
12. nakup sadilnega materiala enoletnih
rastlin,
13. novogradnje, razen nezahtevnih in
enostavnih objektov, namenjenih za potrebe
varovanja, hranjenja in predstavljanja zbirk
etnološke dediščine v primeru kandidiranja
na predmet podpore 2 »muzeji na prostem
in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk
etnološke dediščine« ali 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja«,
14. naložbe v notranje prostore za zasebno rabo in
15. nakup nepremičnin.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 90. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni
izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk, določene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

1 / 6. 1. 2012 /

Stran

13

vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev
za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju
vlog se upoštevajo naslednja merila:
Najvišje možno
število točk

Merila
I. Demografsko-socialni vidik

17

Razvitost občin

10

Varnost prebivalcev

7

II. Naravovarstveni vidik

15

Lokacija naložbe glede na varstveni režim

5

Ekološki prispevek naložbe

10

III. Kulturnovarstveni vidik

30

Status dediščine*

15

Pomembnost spomenika*

5

Ohranjanje prvotne funkcije objekta*

10

Število enot, ki jih povezuje tematska pot**

20

Dolžina tematske poti**

10

IV. Regionalni vidik

6

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije

6

V. Ekonomski vidik

32

Intenzivnost podpore

10

Dodeljena sredstva iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

10

Celovitost obnove

12

Skupaj I.-V.

100

VI. Zakon o Triglavskem narodnem parku***

10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka

10

VII. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015***

10

Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije

10

SKUPAJ

110

* Samo za predmet podpore 1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali nepremična dediščina«
in predmet podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«.
** Samo za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega
območja«.
*** V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP lahko vloga na javni razpis pridobi samo dodatnih deset odstotkov možnih točk na podlagi
prvega, četrtega ali šestega odstavka 118. člena Uredbe PRP.

(3) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
v skladu s prvim odstavkom 118. člena
Uredbe PRP, ne glede na ostala merila za
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(4) Če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), pridobijo vloge na javni razpis iz
drugega in tretjega odstavka tega člena na
javnih razpisih, v skladu z drugim odstav-
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kom 118. člena Uredbe PRP, ne glede na
ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(6) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za izbor vlog. Najvišje možno število točk je
110. Spodnja vstopna meja za ta javni razpis
znaša 45 točk.
(7) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se pri doseganju
praga minimalnega števila točk ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije
naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09) ter 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10).
(8) Sredstva se dodeljujejo do porabe
s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(9) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
VIII. Finančne določbe
(1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe
PRP najvišja stopnja pomoči znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
(3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 91. člena
Uredbe PRP znaša 3.000 EUR.
(4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi
na javni razpis v skladu s 4. točko prvega
odstavka 89. člena Uredbe PRP ne sme
preseči 300.000 EUR (brez DDV).
(5) Sredstva za fizične osebe in pravne
osebe zasebnega prava se dodeljujejo na
podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo 1998/2006/EU. Skupna pomoč de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma
prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, lahko pridobijo največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
(6) Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge
pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost
pomoči.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(3) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge;
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov;
d. Merila za ocenjevanje vlog;
e. Vloga na javni razpis;
f. Prijavni obrazec.
(4) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(5) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka,
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od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki
se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloge na javni razpis se, v skladu
z drugim odstavkom 114. člena Uredbe
PRP, vlagajo od 7. 1. 2012 pa do vključno
25. 2. 2012, do 24. ure.
(3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP.
(4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom
114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril
navedenih v poglavju VII Merila za ocenjevanje vlog tega javnega razpisa.
(5) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu z drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in
čas prejema dopolnitve se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga na javni razpis
ponovno pregleda. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.
(6) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove
na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za
razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(7) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se vloge na javni
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril,
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določenih s to uredbo, in podrobnejših meril,
določenih v javnem razpisu. Sredstva se
odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo
z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezni javni razpis. Pri doseganju praga
minimalnega števila točk se ne upoštevajo
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
(8) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in
čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge
na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem
mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več
vlog isto število prejetih točk in so bile vloge
vložene istočasno, se vloge odobrijo glede
na višje število točk pridobljenih pri kriteriju,
ki se nanaša na racionalnost porabe javnih
sredstev.
(9) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se v skladu s šestim odstavkom 115. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski na kraju samem)
in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti.
V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi
Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa
se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
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prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Ob-6007/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in
103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO
001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo
št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277,
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144, z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368, z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011, z dne
14. junija 2011, o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011,
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU)
objavlja
7. javni razpis
iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj
vasi 1. v letu 2012
Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in
razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 eurov. Sredstva so
v proračunu Republike Slovenije rezervirana v okviru evidenčnega projekta 2311-08-0030
Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi in se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP kot sledi:
– 4. 500.000 eurov iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU,
– 1.500.000 eurov iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.

Stopnja pomoči:

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe; od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti.

Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od 7. 1. 2012 do vključno 25. 2. 2012.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007
naprej do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših
bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Informacije o javnem razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06,
e-mail: aktrp@gov.si.
II. Predmet podpore
V skladu z 80. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
Predmet podpore 1: ureditev površin za
skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih;
Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin za kulturne, športne in druge
javne namene, izgradnja vaških in otroških
igrišč ter rekreacijskih poti.
Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega
jedra, ureditev prostorov za trženje lokalnih
pridelkov in izdelkov in postavitev urbane
opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni bazeni, cvetlična korita, skulpture, klopi, ograje, izveski in informacijske table).
Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav
v naseljih;
Predmet podpore je izgradnja komunalne in prometne infrastrukture, kot so izgradnja oziroma obnova sistemov vodooskrbe,
izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev
pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih in železniških postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave.
Predmet podpore 4: obnova in izgradnja
večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
lokalnega prebivalstva na podeželju;
Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in investicijsko-vzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega
pomena, kot so kulturni domovi, gasilski
domovi, prostori za delovanje otrok, mladih,
društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za medgeneracijsko druženje in e-točke.
Predmet podpore je tudi notranja oprema
vključno z informacijsko–komunikacijsko
tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana zunanja ureditev.
Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz
vaških središč z namenom njihove celostne
ureditve;
Predmet podpore je odkup nepremičnin
in zemljišč v vaškem središču z namenom
celostne ureditve vaškega središča.
Vlagatelji
(1) V skladu z 82. členom Uredbe PRP
so vlagatelji na ta javni razpis občine.
(2) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
IV. Pogoji in obveznosti
IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
oddaji vloge na javni razpis
IV.1.1 Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati
podatke iz uradnih evidenc.
(2) V skladu z 2. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni
projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za
izvedbo naložbe.
A. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je
razvidna namembnost objekta, ki mora biti
v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.
B. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, am-
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pak se bo izvedla v že obstoječem objektu,
mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt
ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. Kolikor vlagatelj nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo
le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe.
(3) V skladu s 3. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP mora vlagatelj predložiti investicijsko dokumentacijo
z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki
urejajo enotno metodologijo za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ter načrt upravljanja.
(4) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. Kar vlagatelj
izkaže tako, da izpolni tabelo, 6.3. Finančna
konstrukcija naložbe, v prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(5) V skladu z osmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki
kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, razviden:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
c. predloženo dokazilo o vrednosti že
izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno
na podlagi popisa del in stroškov za celotno
naložbo. Dokazilo mora potrditi odgovorni
projektant.
(6) V skladu z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
(7) V skladu s trinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina na
kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
(8) V skladu s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki
je predmet podpore kandidiranja na javni
razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije.
(9) V skladu s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem
jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod
v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi.
Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na
zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.
(10) Vlagatelj lahko vloži več vlog na ta
javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri naložbah,
pri katerih je potrebno gradbeno dovoljenje
pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični
prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno
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dovoljenje. Pri naložbah za katera pa pridobitev gradbenega dovoljenja ni potreba, pa
zaključek vseh del in gradbeno situacijo, ki
jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in
upravičenec.
(11) Vlagatelj lahko kandidira na
več predmetov podpore hkrati. V primeru,
ko je projekt sestavljen iz različnih aktivnosti oziroma naložb, ki spadajo pod različne predmete podpore, označite tisti predmet podpore, ki prevladuje glede na finančni
obseg.
(12) V skladu s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP je sprememba vloge
na javni razpis dopustna do datuma zaprtja
javnega razpisa. Pri tem se šteje, da je bila
spremenjena vloga ponovno vložena.
IV.1.2 Specifični pogoji
(1) Lokacija naložbe se mora v skladu s 4. točko prvega odstavka 83. člena
Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo
v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki
Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list
RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep
DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta
naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep
Vlade), status mesta.
(2) Za namen tega javnega razpisa so meje vaškega jedra enake mejam naselij v skladu Grafično enoto rabe
kmetijskih gospodarstev dostopno na
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(3) V skladu s 6. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP so stroški
nakupa zemljišč upravičen strošek samo
v primeru, ko je nakup zemljišča potreben
za uresničitev naložbe.
(4) V okviru predmeta podpore 1 »ureditev površin za skupne namene in potrebe
v podeželskih naseljih« morajo biti v skladu
s 7. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP površine prosto dostopne in namenjene prostočasni dejavnosti.
(5) V okviru predmeta podpore 2 »ureditev vaških jeder« mora biti, v skladu z 8. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP,
prostor z naložbo celostno urejen in skladen
z lokalnim okoljem.
(6) V okviru predmeta podpore 3 »ureditev komunalne in prometne infrastrukture
ter povezav v naseljih« mora biti prostor
z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati pa mora vsaj dve
vsebini tega predmeta podpore.
(7) V okviru predmeta podpore 4 »obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo
prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju«, se mora v skladu
z 9. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP v objektu opravljati nepridobitna
dejavnost.
(8) Pri naložbah v obnovo in izgradnjo
večnamenskih objektov, ki so predmet podpore 4 »obnovo in izgradnjo večnamenskih
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno
in drugo prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na podeželju«, zgrajenih tudi
za druge namene, se v skladu z drugim
odstavkom 83. člena Uredbe PRP, od vseh
skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
zunanji ometi) kot upravičeni stroški priznajo
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le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
(9) V okviru predmeta podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom
njihove celostne ureditve« mora vlagatelj
v skladu z 10. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP izkazati, da je preselitev
kmetije iz vaškega središča v javnem interesu in predložiti dokaze, da gre za preselitev
kmetijske dejavnosti iz vaškega središča na
drugo lokacijo.
(10) Če vlagatelj ni lastnik oziroma edini lastnik predmeta podpore, mora v skladu z 11. točko prvega odstavka 83. člena
Uredbe PRP k vlogi na javni razpis priložiti
overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali
stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma
solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi,
mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika
oziroma solastnika.
IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena dela
opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
(3) Rok za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev se določi v odločbi o pravici do
sredstev.
(4) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev,
ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu,
30. junij 2015.
IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva se izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev.
(2) Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep
o začetku postopka oddaje javnega naročila
in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo
pogodbe.
(3) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(4) V skladu s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem
jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod
v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi.
Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na
zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.
(5) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi
računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti:
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Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

3

Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ni prejel drugih javnih sredstev RS ali
EU.

4

Originali izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa.

5

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

6

Originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.

7

Dokazila o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev).

8

Najmanj tri fotografije objekta oziroma lokacije na kateri bo izvedena naložba.

9

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala ustrezna dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji.

10

Pogodba o odkupu zemljišča v primeru, ko je predmet sofinanciranja tudi nakup zemljišča.

11

Pogodba o odkupu nepremičnine in zemljišča (za predmet podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom
njihove celostne ureditve«).
(6) V skladu s tretjim odstavkom 83. člena Uredbe PRP se kot dokončanje naložbe
šteje:

Št.

Naložba

Dokazila o zaključku naložbe

1

gradbeno-obrtniška, ko je bilo za
naložbo predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje

pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

2

gradbeno-obrtniška dela, ko za obnovo ni bila
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja

gradbena situacija, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ*
in upravičenec

3

pri posegih v spomenik, spomeniško območje,
nepremično in naselbinsko dediščino oziroma
njihovo vplivno območje

izjava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, da je naložba
zaključena v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem

4

nakup opreme

vključitev opreme v opravljanje dejavnosti; dokazilo o vpisu opreme
med osnovna sredstva občine

* Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za
nadzornika (projektant).
(7) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(8) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. V primeru, da je
znesek dodeljenih sredstev v odločbi o pravici do sredstev nižji od 200.000 eurov lahko
upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev. Kadar pa je znesek dodeljenih
sredstev v odločbi o pravici do sredstev višji
od 200.000 eurov pa lahko upravičenec vloži dva zahtevka za izplačilo sredstev, posamezni zahtevek za izplačilo sredstev ne sme
biti nižji od 100.000 eurov.
(9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo
sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra.
Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med
6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom
zavržejo.
(10) V skladu s šestim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza pred-
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pisanim pogojem, na transakcijski račun
upravičenca, po opravljenem nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(11) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno,
ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(12) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi sankcija, kar pomeni znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: v skladu s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
mora končni prejemnik sredstev zagotoviti
obveščanje javnosti o izvedenih naložbah
in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo
v skladu z navodili, objavljenimi na spletni
strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI
Uredbe 1974/2006/ES.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora,
glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: ne glede na
četrti odstavek 121. člena Uredbe PRP,
končnemu prejemniku sredstev po tem javnem razpisu, v skladu s petim odstavkom
121. člena Uredbe PRP ni potrebno pošiljati
letnih poročil, saj se podatki za spremljanje
kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov za
izplačilo sredstev.
(4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja.
(5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen
o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se v skladu z osmim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP, objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
V. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi po-
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samezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis
in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva
Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
V skladu z 81. členom Uredbe PRP so
upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:
1. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so:
Št.

Upravičeni stroški

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
ureditev površin za skupne namene
1

novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko
vzdrževalna dela
gradbena in obrtniška dela

Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani
stroški materiala, prevoza in opravljenih del.

izgradnja komunalne in prometne infrastrukture

2

nakup zemljišč

3

nakup nove opreme

4

Kadar je nakup zemljišča potreben za uresničitev
naložbe.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja največ do
vključno 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

nakup informacijsko-komunikacijskih tehnologij
(v nadaljnjem besedilu: IKT)

Stroški nakupa IKT lahko predstavljajo največ do vključno
10.000 eurov (brez DDV).
Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo spada:
strojna in programska oprema računalnika, telefon,
faks, kopirni stroj, tiskalnik in oprema za video nadzor in
ozvočenje).

stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe
in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega
razpisa

Med te stroške sodijo stroški kot so priprava vloge,
poslovnega načrta, stroški cenitve, stroški pridobitve
projektne in investicijske dokumentacije, stroški nadzora
ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Splošni stroški

5

2. Upravičeni stroški za predmet podpore 5:
Št.

Upravičeni stroški

Dodatna pojasnila

odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem središču

Stroški odkupa zemljišč lahko predstavljajo največ do
vključno 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe in
izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega
razpisa

Med te stroške sodijo stroški priprave vloge, poslovnega
načrta, stroški cenitve, pridobitve projektne in investicijske
dokumentacije, stroški nadzora ter priprava zahtevkov za
izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Stroški naložbe
1
Splošni stroški

2
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B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje
ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec
ne sme biti izbran pred začetkom datuma
upravičenosti).
(2) V skladu s četrtim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev, do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je
v skladu s petim odstavkom 81. člena
Uredbe PRP upravičen strošek nakupa zemljišč, ki je nastal pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred
1. januarjem 2007.
(4) V skladu s šestim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega
odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu z osmim odstavkom
81. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
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2. plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
3. stroške poslovanja,
4. bančne stroške in stroške garancij,
5. nakup rabljene opreme,
6. verske objekte,
7. objekte za izvajanje izključno šolske
in vzgojno-varstvene dejavnosti,
8. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem,
9. splošne upravne stroške,
10. naložbe v objekte oziroma prostore
za zasebno rabo,
11. objekte za opravljanje pridobitne dejavnosti,
12. nakup nepremičnin, razen zemljišč in
nepremičnin v okviru predmeta podpore 5
„Preselitev kmetij iz vaških središč”,
13. prenovo fasad (zunanjih ometov)
v okviru predmeta podpore 2 „Urejanje vaških jeder”.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 84. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk, določene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo
vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev
za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju
vlog se upoštevajo naslednja merila:

Merila

Najvišje možno
število točk

I. Demografsko-socialni vidik

35

Skupni prirast na ravni občine

5

Stopnja brezposelnosti v občini

6

Razvitost občin

12

Varnost občanov

12

II. Naravovarstveni vidik

21

Lokacija naložbe glede na varstveni režim

6

Ekološki prispevek naložbe

15

III. Regionalni vidik

11

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije

10

Velikost naselja po številu prebivalcev

6

IV. Ekonomski vidik

28

Intenzivnost podpore na ravni občine

12

Novo ustvarjena delovna mesta

6

Dodeljena sredstva iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi

10

V. Kulturnovarstveni vidik

5

Status dediščine

5

Skupaj I.–V.

100

VI. Zakon o Triglavskem narodnem parku

10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka

10

Skupaj

110
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(3) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
v skladu s prvim odstavkom 118. člena
Uredbe PRP, ne glede na ostala merila za
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(4) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za izbor vlog. Najvišje možno število točk je
110. Spodnja vstopna meja za ta javni razpis
znaša 45 točk.
(6) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se pri doseganju
praga minimalnega števila točk ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije
naložbe na območjih izvajanja iz 9. člena
Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10).
(7) Sredstva se dodeljujejo do porabe
s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(8) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe
PRP najvišja stopnja pomoči znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
(3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 85. člena
Uredbe PRP znaša 10.000 eurov.
(4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi
na javni razpis v skladu s 5. točko prvega
odstavka 83. člena Uredbe PRP ne sme
preseči 500.000 eurov (brez DDV).
(5) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 v skladu
s tretjim odstavkom 85. člena Uredbe PRP
pridobi največ do vključno 750.000 eurov
pomoči.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(3) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge;
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c. Merila za ocenjevanje vlog;
d. Vloga na javni razpis;
e. Prijavni obrazec.
(4) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(5) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati

v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloge na javni razpis se, v skladu
z drugim odstavkom 114. člena Uredbe
PRP, vlagajo od 7. 1. 2012 pa do vključno
25. 2. 2012, do 24. ure.
(3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP.
(4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom
114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril,
navedenih v poglavju VII. Merila za ocenjevanje vlog, tega javnega razpisa.
(5) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga na javni razpis
ponovno pregleda.
(6) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive, se v skladu s tretjim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove
na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za
razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(7) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se vloge na javni
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril,
določenih s to uredbo, in podrobnejših meril,
določenih v javnem razpisu. Sredstva se
odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo
z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezni javni razpis. Pri doseganju praga
minimalnega števila točk se ne upoštevajo
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe
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na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
(8) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in
čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge
na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem
mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več
vlog isto število prejetih točk in so bile vloge
vložene istočasno, se vloge odobrijo glede
na višje število točk pridobljenih pri kriteriju,
ki se nanaša na racionalnost porabe javnih
sredstev.
(9) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se v skladu s šestim odstavkom 115. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski na kraju samem)
in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti.
V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi
Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa
se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
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v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana
sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 1/2012
Ob-1011/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 22, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
– ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 –
ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in
93/05 – ZVMS) in drugega odstavka 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev
(Uradni list RS, št. 54/08)
javni razpis
za dodelitev koncesije
za opravljanje dejavnosti
javne veterinarske službe,
ki se ne financirajo iz proračuna
Republike Slovenije
v živinorejskem obratu za konje
v javnem zavodu Kobilarna Lipica
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Dunajska cesta 22, Ljub
ljana.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe iz 51. člena
ZVet-1, ki se ne financirajo iz proračuna RS
za Javni zavod Kobilarna Lipica, to je:
– označevanje konj ter vodenje registra
konj v skladu s predpisi,
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– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
konjih,
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni konj.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem
podpisa pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz
2. točke mora imeti vlagatelj dokončno odločbo Veterinarske zbornice o verifikaciji
veterinarske ambulante B za živinorejski
obrat Kobilarna Lipica in še nima dodeljene
koncesije za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe, ki je predmet tega javnega razpisa.
5. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za veterinarsko
ambulanto B, ki opravlja dejavnost javne
veterinarske službe v živinorejskem obratu
Kobilarna Lipica,
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa,
– dokazila o izpolnjevanju minimalnega
kadrovskega pogoja glede zaposlitve veterinarjev in veterinarskih pomočnikov po predpisu, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku
njihove verifikacije (potrjeni obrazci M-2, za
delavce zaposlene po 1. 7. 2011 lahko tudi
potrjeni obrazci M1), za ostale veterinarje
in veterinarske pomočnike lahko tudi podjemno pogodbo (pogodbo o delu) ali drugo
dokazilo o poslovnem sodelovanju,
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci),
za veterinarske pomočnike pa potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni.
6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis
– koncesija za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe v kobilarni Lipica«, na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
8. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo
prispele do vključno 20. 1. 2012, bo 23. 1.
2012, ob 9.30, v prostorih VURS, Ljubljana,
Dunajska cesta 22. V primeru prispetja vlog
po navedenem datumu, bo odpiranje prvi
naslednji ponedeljek po prispetju vlog, ob
9.30.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
Nepopolne vloge se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v roku osmih dni od prejema poziva.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku
30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan, od
9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

Št. 4300-58/2011
Ob-5985/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o izvrševanja proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za nadgradnjo
programske opreme pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti za potrebe
implementacije Šifranta vrst
zdravstvene dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za
potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti.
Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo
storitve v okviru mreže javne zdravstvene
službe v RS in so izvajalci iz spodaj naštetih sklopov:
1. sklop: bolnišnica,
2. sklop: zdravstveni dom,
3. sklop: zasebnik s koncesijo (osnovna
zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena
dejavnost, specialistična dejavnost).
II. Razpoložljiva sredstva, višina dodeljenih sredstev in obdobje za porabo sredstev
V okviru tega javnega razpisa bo za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije šifranta vrst zdravstvene dejavnosti za leto 2012, skupaj na voljo znesek
v višini 200.000,00 EUR.
Sredstva morajo izbrani upravičenci porabiti do 30. junija 2012.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki Ministrstva za zdravje:
– PP 5841 – Informatika v zdravstvu.
III. Upravičeni namen in upravičeni stroški
Upravičeni namen:
Odredba o določitvi enotnega šifranta
vrst zdravstvene dejavnosti je bila dne 22. 7.
2011 podpisana s strani ministra za zdravje
in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 58/2011.
Odredba določa enotni šifrant vrst zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja
enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov
s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki se uporabljajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
ter na Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Za uvedbo šifranta vrst zdravstvene
dejavnosti je potrebno izvesti prilagodite
v informacijskih sistemih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki morajo v skladu z izdajo odredbe uporabljati šifrant vrst zdravstvene dejavnosti s 1. 1. 2012.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so lahko le v okviru
upravičenih namenov te vsebine.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo
storitve v okviru mreže javne zdravstvene
službe v RS in so izvajalci iz sklopov navedenih v I. členu tega javnega razpisa.
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– Upravičenec mora imeti veljavno sklenjeno vzdrževalno pogodbo s programsko
hišo in
– Upravičenec predloži predračun, ki
vsebuje le storitve, ki so predmet javnega
razpisa.
V. Merila:
Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za
uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi merila za dodelitev
sredstev in sicer glede na:
1. Programsko hišo, s katero ima sklenjeno vzdrževalno pogodbo,
2. Število uporabnikov zdravstvenega
informacijskega sistema (število zaposlenih
zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan
31. 12. 2010).
Ministrstvo za zdravje bo povrnilo le stroške, opredeljene v obrazcu PJR 2012, ki je
del razpisne dokumentacije.
Upravičenec bo dobil povrnjen znesek
sredstev izračunan v skladu z zgornjim merilom oziroma po predračunu, če le-ta izkazuje nižji znesek od izračuna upravičenih
sredstev.
Upravičenec mora v prijavnem obrazcu
izpolniti naslednje podatke:
1. naziv organizacije,
2. sklop, na katerega se prijavlja,
3. naziv programske hiše (programskih
hiš), od katerih uporablja zdravstveni informacijski sistem,
4. število uporabnikov zdravstvenega informacijskega sistema (št. zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan
31. 12. 2010).
V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Upravičenci morajo vlogo oddati na
razpisnem obrazcu PJR 2012 »Prijava na
javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije šifranta vrst zdravstvene dejavnosti«.
Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/mz v rubriki razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PJR 2012 z vsemi zahtevanimi podatki in
s prilogami:
a. kopijo veljavne vzdrževalne po
godbe
b. predračun
b) parafiran vzorec pogodbe, izpolnjen
z vsemi podatki upravičenca.
Za informacije v zvezi z razpisom so
prijaviteljem med 9. in 14. uro vsak dan na
voljo telefonska številka 01/400-68-45 (Anamarija Šimec) in elektronski naslov: anamarija.simec@gov.si.
VI. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, ki je opremljena
z obrazcem št. 1 (predložitev prijave) na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
2. Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 9. ure dne,
20. 1. 2012, v glavno pisarno Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila upravičencu.
VII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih
vlog se bo pričelo najkasneje v roku treh

dni od poteka roka za oddajo vlog in ne bo
javno.
VIII. Izid razpisa: upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh
po preteku roka za oddajo.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Upravičenec lahko na ministrstvo za zdravje v roku 8 dni od
prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 632/2012
Ob-1001/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov,
namenjenih predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju
slovenskega jezika v letu 2012
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-UPRS-2012)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za sofinanciranje
posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in
razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti
te javne dobrine.
Za projekte se po tem razpisu štejejo
naslednje akcije:
– jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega
izobraževanja za govorce slovenščine kot
prvega jezika, za zamejske Slovence, za
priseljence, gostujoče delavce, azilante, tujce idr.;
– projekti, ki pripomorejo k razvijanju jezikovne zmožnosti pri otrocih in mladostnikih;
– knjige, brošure, zloženke, zgoščenke,
spletne strani ipd., s katerimi se predstavlja,
uveljavlja in širi znanje slovenščine in vedenje o slovenščini;
– razvoj jezikovnih tehnologij in virov;
– digitalizacija besedil slovenske kulturne dediščine in drugih reprezentativnih jezikovnih virov;
– manjše raziskave o ozemeljski, socialni, zvrstni rabi slovenščine;
– tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje
o slovenskem jeziku;
– projekti, ki prispevajo k promociji slovenščine na področju literarnega ustvarjanja;
– drugi mali projekti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in
širjenju slovenščine.
III. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na
razpisu je 20.962 €.
Od tega se lahko najmanj 6.600 € vseh
sredstev dodeli projektom, ki so namenjeni
razširitvi in poglobitvi jezikovne zmožnosti
v slovenščini in prispevajo k razvoju jezikovne zmožnosti pri otrocih in mladostnikih.
Prav tako se lahko polovica vseh sredstev
dodeli predlagateljem, katerih projektov ni
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mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti.
Za posamezni projekt se lahko dodeli
največ do 5.000 €.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložene kopije
računov za posamezne upravičene stroške.
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki
bo razvidna iz predračunskega obrazca, ki
je obvezni sestavni del posamezne vloge) in
so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo
projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve
ne bi mogel biti izveden.
Sredstva morajo biti porabljena do konca posameznega proračunskega obdobja
v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije
v podatkih javnopravne agencije AJPES.
– Prijavitelji morajo imeti v času prijave
na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo.
– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta
končana v proračunskem letu 2012.
– Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna
skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo
na razpisu kandidirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do
30. 11. 2012.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva.
V. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana
na obrazcu ministrstva (priglasitev projekta)
in mora obvezno vsebovati:
– razčlenjen opis projekta (3000–5000
znakov brez presledkov): Vrsta projekta glede na navedbe iz točke II tega razpisa; Cilji
projekta; Način in čas izpeljave projekta;
Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti,
morebitna posebna priporočila) in navedba
odgovorne osebe predlagatelja projekta.
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog,
ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo
v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne
bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in
v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena.
Vsako posamezno vlogo morajo prijavitelji predložiti v ločeni zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis JPR-UPRS-2012, ter na hrbtni
strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 13. februarja 2012, ozi-
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roma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici.
Prispele vloge bo odpirala posebna komisija
za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti
v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana v svoji
(ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane
vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Način ocenjevanja
Vse popolne, pravočasne in upravičene
vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija Ministrstva za kulturo, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministrice za kulturo. Strokovna komisija jih bo ocenila na podlagi naslednjih meril
oziroma kriterijev za njihovo vrednotenje:
1) splošna ustreznost projekta glede na
namen razpisa: do 30 točk;
2) kakovost in prepričljivost predstavitve
projekta: do 20 točk;
3) primernost finančnega predračuna za
izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 15 točk;
4) predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 8
točk (+ 2 točki, če je predlagatelj ali izvajalec
projekta društvo, ki deluje v javnem interesu
na področju kulture);
5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk;
6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične
zasnove projekta glede na ciljno občinstvo:
do 5 točk;
7) dosedanja načrtnost in sistematičnost
pri uveljavljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine pri izvajanju svoje dejavnosti
oziroma večletne izkušnje pri tem: do 5 točk;
8) načrtovanje posebne popularizacijske
dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 5 točk;
9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in izvajalcev pri izvedbi projekta (do
18. leta starosti): do 5 točk.
Merila so ovrednotena s točkami, tako da
je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni projekt. Najnižje
število točk znotraj posameznega merila je
0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za
projekt pa je 100 točk.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani
so lahko programi in projekti, ki prejmejo
več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev
za posamezni projekt je odvisna od višine
seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se
upošteva obseg sredstev, namenjenih za
izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov
in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa.
Izvajalec projekta bo moral dodeljena
proračunska sredstva porabiti v proračunskem letu 2012, najkasneje do 31. 12. 2012,
ob upoštevanju plačilnih rokov in ostalih po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2012 in 2013.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 6. januarja 2012 in se zaključi 13. februarja
2012.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/razpisi_pozivi_
in_javna_narocila/javni_razpisi/, pod oznako razpisa JPR-UPRS-2012, kjer so na voljo
tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta
razpis.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje
informacij in pojasnil: Zoran Pistotnik,
tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik
(at)gov.si.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najkasneje
v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1004/12
Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– ZVRS-UPB1), 2. člena Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS,
št. 7/05, 122/05 in 53/11), Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 33/07), Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS,
št. 113/09, 37/10 in 20/11) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje
2010–2015 (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 09501-2/2010/8, z dne 18. 3. 2010)
objavlja Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov
osnovne komunalne infrastrukture
v romskih naseljih v letu 2012
I. Predmet in namen razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje projektov
v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letu
2012. Namen razpisa je spodbujanje razvoja območij, kjer živi romska etnična skupnost
v Republiki Sloveniji.
II. Upravičenci
Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki
imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski
svet izvolile predstavnika romske skupnosti
v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.
US: U-I-176/08-10) oziroma katere imajo
na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno
telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so
tudi predstavniki romske skupnosti.
Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo
z eno prijavo za posamezno romsko naselje.
Romska naselja po tem razpisu ne smejo vključevati večstanovanjskih zgradb po
Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS,
št. 69/03, 57/08 in 87/11). Osnovna komunalna infrastruktura in nakup zemljišč za
namene večstanovanjskih stavb po tem razpisu nista upravičena za sofinanciranje.
III. Razpoložljiva sredstva: predvidena višina sredstev za ta namen je okvirno
3.000.000,00 EUR v letu 2012.
Sredstva so zagotovljena v veljavnem
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki številka 1171: Infrastruktura na območjih, kjer žive Romske etnične
skupnosti.
IV. Upravičeni nameni, upravičeni stroški
in višina pomoči
Sofinancirani so lahko naslednji nameni
v romskih naseljih:
A. vodovodni sistemi, kar vključuje zajetja in cevovode do priključka uporabnika;
B. kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev;
C. elektrifikacija strnjenih naselij;
D. novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih
cest in javnih poti;
E. odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij.
Projekti so lahko prijavljeni samo za posamezen namen ali za več namenov hkrati.
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej
določeno trajanje, ki je omejeno z datumom
začetka in konca.
Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni
razpis v skladu z določili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški projekta so:
– kupnina za nakup stavbnih zemljišč
v okviru romskega naselja, na katerih so
postavljena nelegalno zgrajena bivališča
in/ali se zemljišče nahaja neposredno ob
romskem naselju, vendar največ do 25 EUR
za kvadratni meter odkupljenega zemljišča
ne glede na dogovorjeno ceno. Lastniki zemljišč predvidenih za odkup, ne smejo biti
lastniki zgradb postavljenih na zemljiščih;
– stroški gradnje (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del;
– stroški storitev strokovnega nadzora
pri gradnji;
– stroški projektne dokumentacije.
Vsi ostali stroški so neupravičeni in natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni so stroški projektne dokumentacije (skladno z Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1
126/07, 108/09) in Pravilnikom o projektni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),
pod pogojem, da se bo v sklopu prijavljenega projekta projektna dokumentacija nanašala na tista dela, ki bodo del prijavljenega
projekta in se bodo dejansko tudi izvedla.
Samo projektna dokumentacija ne more
biti predmet vloge na razpis.
Upravičeni stroški smejo nastajati od
1. 1. 2012 do 26. 10. 2012, pogoj za nastanek stroška pa mora biti s sklepom potrjen dokument identifikacije investicijskega
projekta (v nadaljevanju: DIIP) in uvrstitev
projekta v načrt razvojnih programov občine.
Stroški, ki so nastali pred sklepom o potrditvi
DIIP-a so neupravičeni stroški.
Projekt se lahko prične že pred letom
2012, vendar mora biti iz vloge in dokumentacije razvidno, da so se postopki javnega
naročanja upravičenih stroškov začeli po
sklepu o potrditvi DIIP-a.
Prijavitelj lahko začne postopke javnega
naročanja po datumu sklepa o potrditvi DIIP-a. Vse postopke javnega naročanja, ki jih
bo/je občina začela pred datumom sklepa
o potrditvi DIIP-a, bo SVLR obravnavala kot
neveljavne in posledično, stroške nastale
na osnovi zadevnega javnega naročila kot
neupravičene stroške.
Prijavitelj se lahko prijavi na razpis samo
s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem
za namen od A-D ali izjavo, da gradbeno
dovoljenje ni potrebno, strošek projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja pa lahko uveljavlja le v primeru,
da je strošek nastal po 1. 1. 2012 in po potrditvi DIIP-a.
Vsa zemljišča, ki so predmet nakupa,
morajo biti v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1,
126/07, 108/09) opredeljena kot stavbna
zemljišča.
Datum nastanka stroška je datum opravljenega dela ali storitve.
Projekt bo sofinanciran do največ 100%
upravičenih stroškov projekta.
Ne glede na odstotek sofinanciranja iz
prejšnjega odstavka in ne glede na vrednost
celotnega projekta je:
– za upravičene stroške za namene A do
D:
spodnja meja sofinanciranja projekta
50.000 EUR in
zgornja meja sofinanciranja projekta
500.000 EUR.
Zneski veljajo tudi za prijavljene projekte,
ki vključujejo več namenov hkrati.
– za upravičene stroške za namen E:
spodnja meja sofinanciranja projekta
20.000 EUR in
zgornja meja sofinanciranja projekta
200.000 EUR.
Kolikor prijavljen projekt vključuje poleg
namena E tudi katerikoli namen od A-D, je
skupna zgornja meja sofinanciranja projekta
500.000 EUR, vendar znesek upravičenega
stroška namena E v skupni vrednosti ne
sme presegati 200.000 EUR.
Prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen
sredstev, za katera kandidira na tem javnem
razpisu).
Koriščenje sredstev bo možno v obsegu
razpoložljivih sredstev proračuna Republike
Slovenije.
V. Merila za ocenjevanje vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi spodnjih meril. Vloge bodo
razvrščene glede na število doseženih točk.
Razpisana sredstva bodo prijaviteljem do-
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deljena po vrstnem redu (vloge, ki bodo
ocenjene z višjim številom točk, bodo najprej
financirane) do porabe sredstev ob upoštevanju maksimalnega možnega zneska sofinanciranja, opredeljenega s tem javnim
razpisom.
V primeru, da dosežeta dve vlogi enako
število točk, bo financirana tista vloga, ki bo
imela višji odstotek lastnih sredstev glede
na celotno vrednost projekta. V primeru, da
imata vlogi še vedno enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki ima višje zahtevano višino sredstev sofinanciranja.
Merilo

Število točk

a

Predmet vloge

30

b

Velikost romskega naselja

10

c

Usklajenost z veljavnimi prostorskimi akti občine

15

d

Delež lastnih sredstev brez DDV

10

e

Opredelitev v seznamu romskih naselij po regijah v letu 2011

25

SKUPAJ

90
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Komisija si pridržuje pravico, da podatke
glede opremljenosti romskih naselij s komunalno infrastrukturo, ki jih navaja prijavitelj,
primerja s podatki, ki jih je pripravila Strokovna skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji, imenovana pri Ministrstvu za okolje in prostor in
v primeru razlik upošteva oceno Strokovne
skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji.
VI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke III., je proračunsko
leto 2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2012 do
najkasneje 26. 10. 2012.
Rok za zaključek projekta se opredeli
v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta
se šteje končanje investicijskih del in finančnih aktivnosti. Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju projekta. Najkasnejši
rok za zaključek projekta je 15. 1. 2013.
Upravičenec mora o poteku projekta
SVLR poročati:
– ob izdaji zahtevka za izplačilo (najkasneje do 26. 10. 2012);
– ob zaključku investicije (najkasneje do
15. 1. 2013).
V poročilih mora upravičenec poročati
o poteku investicije in doseženih ciljih, zastavljenih pri investiciji. V primeru dvoma
lahko SVLR zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
VII. Način prijave, razpisni roki in odpiranje vlog
Rok za predložitev vlog je:
– priporočeno po pošti, vključno do 20. 2.
2012 (poštni žig mora imeti datum 20. 2.
2012) ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana (6. nadstropje), najkasneje do 20. 2.
2012, do 12. ure.
Datum odpiranja: 24. 2. 2012.
Vlogo pošlje prijavitelj na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58,
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1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, ki
je na sprednji strani označena z oznako “Ne
odpiraj – Vloga – Romska infrastruktura“ in
z nazivom ter naslovom prijavitelja v levem
zgornjem kotu ovojnice ter navedenim nazivom romskega naselja.
Razpisna dokumentacija vsebuje obrazec za pravilno opremo ovojnice, ki ga lahko
izpolnite in nalepite na ovojnico.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
in/ali nepravočasne, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
V primeru, da prijavitelj kandidira na razpisu z več projekti, mora vsak projekt vložiti
kot ločeno vlogo, torej mora biti vsaka vloga
poslana v svoji ovojnici.
Vloga bo pravočasna, če bo do navedenih rokov prispela na naslov SVLR.
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
Vloga in razpisna dokumentacija morata
biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in žigosani, kjer je to zahtevano. Dokumentacija mora biti razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo
odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik SVLR.
Strokovna komisija bo o odpiranju vlog
vodila zapisnik, predlog izbora prejemnikov
spodbud pa podala s končnim poročilom
o izvedbi javnega razpisa.
VIII. Popolna vloga
Vloga na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 1);
2. investicijski dokument, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami (in sicer najmanj DIIP), ki je potrjen s strani odgovorne osebe prijavitelja. Iz
tega dokumenta morajo biti jasno razvidne
naslednje informacije:
– podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini in v konkretnem romskem naselju;
– lokacija naložbe, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet vloge);
– obseg del po letih;
– finančna konstrukcija z navedbo virov
financiranja in dinamiko porabe sredstev;
3. sklep pristojnega organa o potrditvi
DIIP in drugih investicijskih dokumentov (IP
ali PIZ) skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) (razpisni
obrazec št. 2);
4. opredelitev romskega naselja v veljavnem prostorskem aktu občine (lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi
zemljišča);
5. seznam parcel in grafični prikaz, kjer
bodo razvidne parcelne številke in ureditvena situacija naselja (zbirna karta);
6. veljavni načrt razvojnih programov
občine (izvod načrta razvojnih programov
mora biti žigosan in podpisan na straneh,
kjer je opredeljen projekt, prijavljen za sofinanciranje po tem javnem razpisu);
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7. izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo pristojnega organa, da bo projekt v načrtu
razvojnih programov usklajen do predložitve
prvega zahtevka za izplačilo, če je projekt
sicer uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov, vendar vrednostno ali poimensko ni
usklajen (razpisni obrazec št. 3);
8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 (razpisni obrazec št. 4);
9. pravnomočno gradbeno dovoljenje
skladno z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07,
108/09) ali podpisano in žigosano izjavo, da
za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje (razpisni obrazec št. 5);
10. izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo s katero prijavitelj izjavlja:
– da bo zagotovil vse potrebne ostale
vire za izvedbo projekta;
– da za prijavljen projekt še ni bila prejeta
podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun
Republike Slovenije, drugi javni viri, mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni projekt
že bila prejeta podpora (z navedbo virov in
višine prejete podpore po virih);
– da v vlogi navaja resnične podatke;
– da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in
razpisne dokumentacije (razpisni obrazec
št. 6);
11. izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, da se romski svetnik ali drugo delovno
telo, kot opredeljeno v točki II. tega razpisa,
strinja s projektom in njegovo izvedbo (razpisni obrazec št. 7);
12. sklep o ustanovitvi delovnega telesa občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so
tudi predstavniki romske skupnosti;
13. podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafirana vsaka stran, žigosanje ni
obvezno) (razpisni obrazec št. 8);
14. kadar so v finančni konstrukciji kot vir
financiranja poleg občine in SVLR navedeni
tudi drugi sofinancerji, je potrebno priložiti
še dokazila o zagotovljenih sredstvih le-teh
(pogodba s sofinancerjem, pismo o nameri
ali pisna izjava);
15. poročilo o že opravljenih delih, če gre
za projekt, ki se je pričel že pred letom 2012.
Vsi dokumenti morajo biti podpisani
s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Za namen E mora vloga poleg zgoraj navedenih dokumentov vsebovati tudi:
1. zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
2. pismo o nameri lastnika/lastnikov zemljišč o prodaji zemljišč;
3. cenitveno poročilo sodnega cenilca
nepremičnin.
Investicijska dokumentacija ne sme biti
starejša od 1 leta.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
IX. Izločitev vlog
Vse nepravočasne vloge in vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Če se prijavitelj prijavi na razpis z dvema
ali več vlogami za isto romsko naselje, bodo
vse vloge zavržene.
Neutemeljene vloge se zavrnejo.
Vloga je neutemeljena, zlasti če:
– prijavitelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
osnovne komunalne infrastrukture v romskih
naseljih v letu 2012;

– prijavitelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena vlaganju v osnovno komunalno
infrastrukturo v romskih naseljih;
– prijavitelj prijavi višino sofinanciranja
investicije, ki ne ustreza pogojem Javnega
razpisa za sofinanciranje projektov osnovne
komunalne infrastrukture v romskih naseljih
v letu 2012;
– so bila prijavitelju že odobrena javna
sredstva za isto naselje in hkrati isti namen;
– vloga ni v celoti napisana v slovenskem jeziku in stroški investicije niso zapisani v evrih (EUR);
– prijavitelj zaproša za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pred 1. 1. 2012
ali pred datumom potrditve DIIP-a.
X. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji s strani SVLR v roku
60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi.
Sklep o dodelitvi sredstev oziroma zavrnitvi
izda predstojnik SVLR.
Prijavitelj lahko vloži pri SVLR pritožbo
zoper sklep, s katerim vlogi ni bilo ugodeno
ali zoper sklep o izbiri v roku osmih dni od
prejema sklepa. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog iz razpisa.
SVLR mora o pritožbi odločiti v roku petnajstih dni s sklepom. O pritožbi s sklepom
odloči predstojnik SVLR.
XI. Pogodba
Na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev
bosta SVLR in upravičenec podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za
sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati,
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe s SVLR.
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na
poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da upravičenec odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti SVLR, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
S pogodbo SVLR in upravičenec podrobneje opredelita način in obliko poročanja
upravičenca o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
V svojih poročilih o izvajanju projekta
mora upravičenec natančno poročati o učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija.
Upravičenec mora SVLR omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako,
da je vsak čas možna kontrola realizacije
investicije ter vpogled v poslovne knjige in
listine, ki se nanašajo na projekt. Nadzor se
izvaja v skladu s predpisi s področja javnih
financ in z drugimi veljavnimi predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
V primeru, da SVLR ugotovi, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
V primeru, da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sred-
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stva, pride do sprememb, je upravičenec
dolžan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti SVLR, sicer se šteje, da se sredstva
uporabljajo nenamensko.
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega leta 2012 je
26. 10. 2012.
Upravičenec mora ob zaključku projekta,
najkasneje do 15. 1. 2013, podati Zaključno
poročilo o projektu, v katerem bo poročal
o rezultatih in doseženih ciljih projekta (Priloga pogodbe št. 3).
XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
oziroma jo lahko pridobite na Službi Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni, v 6. nadstropju, vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije se lahko zahtevajo
le v pisni obliki, na naslovu gp.svlr@gov.si
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 430-123/2011
Ob-6003/11
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za sofinanciranje športnih programov
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09,
12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), Lokalnega programa športa v Občini Litija za
obdobje 2011–2014, sprejetega dne 16. 2.
2011, na 3. redni seji Občinskega sveta
Občine Litija, sprememb LPŠ 2011–2014,
sprejetih dne 20. 4. 2011, na 5. redni seji
Občinskega sveta Občine Litija, in LPŠ za
leto 2012, sprejetega dne 20. 12. 2011 na
10. redni seji Občinskega sveta Občine
Litija, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2012
v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci
športnih dejavnosti (športna društva in klubi,
šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske
družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da izvajajo program športa v javnem
interesu,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter podatke
o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu,
– da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospodarske družbe in zasebniki) ob
prijavi na razpis občini dostavijo poročilo
o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter dokumentacijo, iz katere bo
razvidno, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti

v športu, ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe
in zasebnike.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Lokalni program
športa v Občini Litija za obdobje 2011–2014.
3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2012, ki je
določena v Odloku o proračunu Občine Litija
za leto 2012 in v LPŠ za leto 2012, ter znaša
270.000 EUR. Izvajalci športnih programov
prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih
na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo
na spletni strani Občine Litija: http://www.
litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
27. 1. 2012, do 12. ure. Prijave so lahko
oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti
(datum poštnega žiga: do vključno 27. 1.
2012). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 30. 1. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni
razpis za šport 2012!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih
prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav,
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za
vrednotenje programov športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2012 za
namene, za katere so bila dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e-pošte: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel; marjana.weilgoni@litija.si
ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 430-122/2011
Ob-6004/11
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 106/11), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni
list RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), Lokalnega
kulturnega programa Občine Litija za obdobje 2011–2014, sprejetega dne 16. 2. 2011,
na 3. redni seji Občinskega sveta Občine
Litija, in LKP za leto 2012, sprejetega dne
20. 12. 2011, na 10. redni seji Občinskega
sveta Občine Litija, objavlja
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javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov
v Občini Litija za leto 2012
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so
upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze,
neprofitne ustanove, neformalne skupine in
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu
za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni
zavodi in javni skladi s področja kulturnih
dejavnosti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma
na javni poziv na predpisanih obrazcih in
v določenih rokih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi
najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih
sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.
2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 2012 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2012, in znaša:
– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 83.000 EUR;
– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti
v KS: 20.000 EUR;
– na p.p. 1841 Vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena: 10.000 EUR.
3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2012. Izvajalci programov
in projektov s področja ljubiteljske kulture
prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju v skladu z merili in
točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih
na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo
na spletni strani Občine Litija: http://www.
litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
27. 1. 2012, do 12. ure. Prijave so lahko
oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine
Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do 27. 1. 2012). Javno
odpiranje prijav bo v torek, 31. 1. 2012, ob
10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni raz-
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pis/poziv za kulturo 2012!« Na hrbtni strani
ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in
naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti
porabljena v letu 2012 za namene, za katere
so bila dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e pošte: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel: marjana.weilgoni@litija.si
ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 430-121/2011
Ob-6005/11
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012
(Uradni list RS, št. 106/11) in Lokalnega
programa socialnega varstva v Občini Litija
za leto 2012, sprejetega dne 20. 12. 2011
na 10. redni seji občinskega sveta, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov/projektov
s področja socialnega varstva
v Občini Litija v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa in javnega
poziva
Predmet javnega razpisa in javnega
poziva je sofinanciranje stroškov izvedbe
programov/projektov s področja socialnega
varstva, ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar
za občane Občine Litije v letu 2012. Pri
sofinanciranju se bodo upoštevali stroški
dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter
materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo
programa (npr. obratovalni stroški) in stroški
administracije (obveščanje in informiranje)
v zvezi z izvedbo predlaganega programa.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali
pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so
jim zagotovljena iz drugih proračunskih vi-
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rov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javnem razpisu/pozivu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
– Imajo sedež ali podružnico v Občini
Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države,
pri čemer se kot dokazilo upošteva število
članov s stalnim prebivališčem v Občini Litija in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni
plačati). Javni zavodi se lahko javijo na javni
razpis za pridobitev sredstev za programe,
ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na območju Občine Litija.
– So ustrezno registrirani, tako da imajo
humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih.
– Na področju izvajanja programov in
projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa/poziva.
– Imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo.
– Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov.
– Prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa/poziva.
– Imajo izdelano finančno konstrukcijo
programa, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun,
sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo,
državni proračun, FIHO …).
– Iz njihovih finančnih poročil za preteklo
leto je razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili vsaj 10%
lastnih ali neproračunskih sredstev.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa/poziva socialnovarstvenih programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko
strokovna komisija, imenovana s strani župana za vodenje postopka razpisa/poziva,
po svoji presoji tudi združi, če meni, da je
to smotrno in da se programi po vsebini ali
uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega
števila je možno samo za programe, ki so v
posebnem interesu Občine Litija.
3. Okvirna višina sredstev: za predmetne
programe in projekte je v letu 2012 namenjenih 26.000 EUR na p.p. 2048 Humanitarna društva in 4.000 EUR na p.p. 2054
Veteranska društva.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: programi/projekti se bodo

vrednotili po merilih in kriterijih, določenih
v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa/poziva morajo biti porabljena v letu
2012 za programe/projekte, za katere so
bila dodeljena.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 27. 1. 2012, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure, ali
poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do 27. 1. 2012), na naslov:
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo v letu 2012«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija v sredo, dne 1. 2. 2012, ob 10. uri, in
ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku
8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno
dopolnili, bo taka prijava zavržena.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po prejemu popolnih
vlog. Izbrani predlagatelji programa bodo
prejeli sklep o izboru programov/projektov,
ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu
pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku
8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da
je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za
pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve
po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na spletnih
straneh http://www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko
e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti: marjana.weilgoni@litija.si ali
obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
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Javne dražbe
Št. 900-1/2011

Ob-6008/11
Preklic

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja preklic javne dražbe za
prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub
ljana, na naslovu Dalmatinova ul. 6a, v Ljub
ljani.
I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnin – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 164,51 m2, v stavbi na naslovu
Dalmatinova 6a, v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1737-546-11, parc. št. 2592,
k.o. Tabor, po izklicni ceni 347.850,00 EUR,
razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 93/2011 z dne 18. 11.
2011, Ob-5483/11, in na spletni strani Mestne občine Ljubljana z dne 18. 11. 2011.
Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine
Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/raz
pisi‑razgrnitve-objave/.
II. Ta preklic javne dražbe začne veljati
takoj.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011-392
Preklic

Ob-6009/11

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja preklic javne dražbe za
prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub
ljana, na naslovu Veselova ul. 12, v Ljub
ljani.
I. Prekliče se javna dražba za prodajo
nepremičnin, na naslovu Veselova ul. 12,
v Ljubljani, po izklicni ceni 82.563,00 EUR,
razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 93/2011, z dne 18. 11.
2011, Ob-5485/11, in na spletni strani Mestne občine Ljubljana z dne 18. 11. 2011.
Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine
Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/raz
pisi‑razgrnitve-objave/.
II. Ta preklic javne dražbe začne veljati
takoj.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-5988/11
Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih in 22. člena Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica razpisuje
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (m/ž).
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in drugimi predpisi, izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– imeti mora univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, z opravljenim strokovnim
izpitom;
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, z ustreznimi organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi;
– aktivno mora obvladati slovenski jezik.
Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti svoj program dela
zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let in je po poteku mandata lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od objave razpisa.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 16. 1. 2012, na naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva
cesta 8 A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom:
za razpis.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Št. 296/2011
Ob-5992/11
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda
z dne 9. 11. 2011 razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje, določene v 56., 57, in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialnovarstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne
terapije in teološke smeri z ustrezno specia-

lizacijo, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju dejavnosti socialnega
varstva, ki jo opravlja ta socialnovarstveni
zavod,
– direktor socialnovarstvenega zavoda
mora poleg pogojev iz prve in druge alinee
imeti opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja imenovan kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas
trajanja mandata oziroma za dobo petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na Svet zavoda
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, z oznako »razpis za direktorja«,
v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva objave razpisa.
Svet zavoda
Dom Lukavci
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Druge objave
Št. 4780-186/2011-13
Preklic

Ob-1003/12

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljub
ljana, objavlja preklic Javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine Mestne
občine Ljubljana stavbno zemljišče parc.
št. 43/15 in 43/22, oba k.o. Gradišče I.
I. Prekliče se javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine stavbno zemljišče
parc. št. 43/15, v izmeri 105 m2 in zemljišče
parc. št. 43/22, v izmeri 1 m2, k.o. Gradišče I, Izhodiščni ceni 53.000,00 EUR,
razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 12. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Javno zbiranje ponudb je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 93/11 z dne 18. 11.
2011, Ob-5488/11, in na spletni strani Mestne občine Ljubljana z dne 18. 11. 2011.
Besedilo preklica Javno zbiranje ponudb
je objavljeno na spletni strani Mestne občine
Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
II. Ta preklic javno zbiranje ponudb začne veljati takoj.
Mestna občina Ljubljana
Št. 007-6/2011/13
Ob-5991/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitev
1. Anice Uranjek, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje psihologija,
podpodročji dodelitev otrok po razvezi zakonske zveze in primernost starševstva ter
posledice psihične, fizične in spolne zlorabe
otrok, z dnem 17. 12. 2011.
Na podlagi četrte točke 17. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 88/10) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev
1. Jelice Porenta, sodne tolmačke za
makedonski jezik, z dnem 8. 12. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 679-1/2011
Ob-5986/11
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
skladno z Načrtom ravnanja s premičnim
premoženjem Občine Metlika za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin Občine Metlika
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje sta rabljeni vozili:
a) Avtobus MERCEDES BENZ 412
D-KA, letnik 1998, prevoženih 404.500 km.
Izhodiščna cena: 5.892,07 EUR.
b) Avtobusa MERCEDES BENZ Sprinter
413, letnik 2002, prevoženih 311.757 km.

Izhodiščna cena: 9.993,23 EUR.
Premičnini se prodajo po načelu »videno
– kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva nosi kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnin
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premičnin lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 07/363-74-10, ali e-naslov:
mateja.simonic@metlika.si, kontaktna oseba Mateja Simonič.
Priloge razpisne dokumentacije so
obrazca Ponudba (priloga 1a, 1b), na katerih ponudniki oddajo svojo ponudbo ter
vzorec pogodbe (priloga 2), v katerem
so določene pogodbene obveznosti kupca premičnin. Razpisna dokumentacija iz
prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Metlika: http://www.metlika.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki
prevzamejo osebno, pri kontaktni osebi na
Občini Metlika.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene, na račun Občine Metlika,
št. 01273-0100016016, in sicer do roka za
oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
26. 1. 2012, do 10. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta
vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi
osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Mestni trg 24, Metlika.
5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1) ponudbo za nakup premičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 29. 2. 2012 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo
o plačilu varščine) – priloga 1a, 1b,
2) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.

6. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 1.
2012, ob 12. uri, v prostorih Občine Metlika,
Mestni trg 24, Metlika. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži
veljavno pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika,
sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje
in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni
v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.
9. Ustavitev postopka
Prodajalec si pridrži pravico, da brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi
postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi
postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Metlika
Št. 007/2-24/2011
Ob-5987/11
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) in 4. členom Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 41/2004),
Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov,
ki bodo osnova za izračun
pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 10. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (lastnike počitniških
hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci
so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec in jih do vključno 29. 2. 2012 poslati na
naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

Stran

34 /

Št.

1 / 6. 1. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI KRANJSKA GORA
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v občini Kranjska Gora (zavezanca):
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: ____________________________________________________
Matična številka: _____________________

Davčna številka: _______________________

Telefonska številka: __________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: ______________________________________________________
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ________ m2
Kraj in datum: _______________________

Število ležišč: ____________

Podpis zavezanca: ____________________________

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora, do vključno 29. 2. 2012.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora:
http://obcina.kranjska-gora.si.
Za kakršna koli pojasnila smo vam na
voljo na tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba:
Vida Černe).
Občina Kranjska Gora
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-6/2011/8(134-13)
Ob-6017/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Državljanska lista Gregorja Viranta, s skrajšanim imenom Lista Virant, kratico imena LGV in s sedežem v Ljubljani,
Stegne 11b ter z matično številko: 4037057,
vpiše sprememba naslova sedeža stranke
v: Ljubljana, Jurčkova cesta 233.
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Evidence sindikatov
Št. 101-14/2011-2
Ob-5871/11
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikata MaProm
Maribor, z nazivom: Pravila sindikata javnega gospodarskega zavoda MARPROM,
z dne 4. 12. 2011, s sedežem sindikata
Mlinska ulica 1, Maribor.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 14/2011 z dne 14. 12. 2011.
Identifikacija – matična številka sindikata
s popolnim imenom: ZSSS, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat javnega gospodarskega zavoda MARPROM
je 2398907.
Skrajšano ime sindikata je Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat
MARPROM MARIBOR.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5989/11
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o.
Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem: Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana – 10%.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
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Objave gospodarskih družb
Št. 2011-765
Ob-6015/11
V skladu s 624. členom, 629. členom
in ob smiselni uporabi 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah družba MLM-STORITVE d.o.o., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, obvešča, da je na Okrožno sodišče
v Mariboru, dne 27. 12. 2011, predložila
delitveni načrt družbe MLM‑STORITVE
d.o.o. Z oddelitvijo se bo iz prenosne družbe MLM‑STORITVE d.o.o. na novo družbo
preneslo del premoženja v skladu z delitvenim načrtom.
Družbeniki družbe lahko na sedežu družbe vsak dan, med 8. in 14. uro, vpogledajo v delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe, bilanco stanja prenosne družbe pred oddelitvijo, izkaz poslovnega izida
prenosne družbe pred oddelitvijo, otvoritveno bilanco nove družbe, družbeno bilanco
prenosne družbe.
Upniki družbe, ki je udeležena pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje
za svoje nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če tako zahtevajo v šestih mesecih
po objavi vpisa pripojitve v register. Upniki
lahko takšno pravico zahtevajo samo, če
verjetno izkažejo, da je zaradi oddelitve
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki,
ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku
pravico do prednostnega poplačila.
MLM-STORITVE d.o.o.
direktor
Bojan Učakar
Ob-6016/11
Moje zavarovanje zavarovalno zastopanje Helena Kodrič Mori, s.p., skrajšana
firma Moje zavarovanje – Helena Kodrič
Mori, s.p., s sedežem v Mariboru, Koroška cesta 115 C, 2000 Maribor, matična
številka 1478028000, v skladu z drugim
odstavkom 75. člena ZGD-1 objavlja, da
namerava izvesti statusno preoblikovanje
podjetnika s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo v skladu z določbami
673. člena in drugih členov ZGD-1. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodni/poslovni register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo preneseno na prevzemno kapitalsko družbo, po
postopku in na način, določen v ZGD-1. Za
dan obračuna prenosa podjetja podjetnika
na prevzemno kapitalsko družbo bo določen
dan 31. 1. 2012.
Moje zavarovanje –
Helena Kodrič Mori, s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 565/11
Ob-6010/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 565/11,
z dne 28. 12. 2011, zastavitelj Nejc Mršnik,
rojen 13. 6. 1985, stanujoč Gregorčičeva
cesta 1, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, stanovanju št. 11, v II. nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Gregorčičeva 8D, 6250
Ilirska Bistrica, številka stavbe 1294; stanovanjska hiša stoji na parceli št. 66/9,
k.o. 2524 – Trnovo, ID znak 2524-66/9-0,
s solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, na naslovu Gregorčičeva
cesta 8d, Ilirska Bistrica (stanovanje obsega kuhinjo 7,30 m2, sobo 11,20 m2, sobo
11,90 m2, hodnik 5,40 m2, WC in kopalnico
4,30 m2, shrambo 1,20 m2, balkon oziroma
teraso 2,00 m2 in druge prostore 2,90 m2,
vse v skupni izmeri 46,20 m2), ustanovitev in
vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne
izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 45.000,00 EUR, z obrestno mero
3-mesečni Euribor (ki se spreminja) in obrestnega pribitka v višini 2.70% letno, letni pribitek je fiksen in se v času do dokončnega
vračila kredita ne spreminja, razen v primeru
dogovora iz 17. člena Hipotekarne kreditne
pogodbe za stanovanjski kredit in s končnim
rokom vračila kredita 18. 1. 2037, z vsemi
pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika,
vse podrobneje določeno in zapisano v Hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski
kredit in sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 28. 12. 2011, opr. št. SV 565/11,
v korist upnika: SKB banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 907/11
Ob-6011/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 907/11, z dne 28. 12.
2011, je nepremičnina, stanovanje št. 6, v izmeri 30,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Delavska
ulica 10, k.o. 659 – Tabor (ID 659-2487-1),
katere lastnik do celote je Aleksander Podgrajšek, stanujoč Prušnikova ulica 44, 2000
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe,
z dne 16. 12. 2011, zastavljena v korist upnika Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna
skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, mat.
št.: 5620112000, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Aleksandra Podgrajška,
stanujočega Prušnikova ulica 44, 2000 Maribor, v višini 54.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6200000470/2011
Os-5818/11
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Silvestra Tomažiča, Tublje pri Hrpeljah 2 a,
Kozina, oklicuje začetek postopka za izbris
stare hipoteke, pri parc. št. 1474/6, k.o.
2560 Hrpelje, in sicer po posojilni pogodbi z dne 24. 9. 1980, vknjižene zastavne
pravice za posojilno terjatev, v znesku stopetdesettisoč dinarjev s 4% obrestmi in
pripadki v korist Jugoslovanske izvozne in
kreditne banke Beograd, Poslovne enote
Koper, na breme 1/2-vice last Tomažič Silvestra – vpis pod Dn. št. 1339/80, vloženo
26. 9. 1980.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v treh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe, sklenjene dne 24. 9.
1980, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 12. 2011

Amortizacije
N 131/2009
Os-5556/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
nepravdni postopek za razveljavitev listine
med predlagateljem Panteon Group d.o.o.,
Cesta Jake Platiše 13, Kranj, in nasprotnim
udeležencem Repro – MS 03 d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1108 Ljubljana, zaradi
razveljavitve listine.
Izdajatelj menice Panteon Group d.o.o.,
Cesta Jake Platiše 13, Kranj, je izročil bianko menico na znesek 1.763,95 EUR z menično izjavo za zavarovanje svojih zapadlih
in neporavnanih obveznosti nasprotnemu
udeležencu, ki navedenih listin ni vrnil izdajatelju, po pozivu na vračilo pa izjavil, da
jih je uničil.
Zato sodišče poziva tistega, ki ima menico v rokah, da jo pokaže sodišču v roku
60 dni od dneva tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče navedeno listino
razveljavilo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 290/2011
Os-5831/11
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljub
ljana (spor se nanaša na OE Kranj), proti
toženi stranki Irmi Ukalović, Gerbergasse

26/5, 9500 Villach, Avstrija, zaradi plačila
1.553,23 EUR, postavilo toženki Irmi Ukalović, začasno zastopnico, odvetnico Eriko
Šlibar Mulej iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko v postopku, vse dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 2011
P 179/2010
Os-5819/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni
zadevi tožeče stranke Antona Bukovec, stanujoč Mrtvice 4, p. Leskovec pri Krškem,
ki ga zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz
Krškega, zoper tožene stranke Franca Zupančič in ostale, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 500,00 EUR, izven naroka
dne 13. 12. 2011, sklenilo:
toženi stranki 1. Anica Valentan, Bernavska 23, p. Maribor, 2. Sonja Patricija
Jurkas, Dolenje Skopice 39, p. Krška vas,
3. Viljem Zupančič, Maistrova 8, p. Brežice, 4. Dragica Sokolovič, Gorjanska 11,
p. Kostanjevica na Krki, 5. Milan Luskovec,
Cesta 4. julija 62b, p. Krško, 6. Stanka Pacek, Drnovo 69, p. Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna
zastopnica odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke v pravdni
zadevi z opr. št. P 179/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 13. 12. 2011
VL 115302/2011
Os-5821/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Miranu Oblak, Trboje 25A,
Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska cesta 41,
Kranj, zaradi izterjave 3.493,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Miranu Oblak, Trboje 25A,
Kranj, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska cesta 41,
Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik 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 7. 11. 2011
VL 210994/2010
Os-5822/11
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, proti dolžniku Cirilu Roz-

man, Koschutawag 2 AT, Ferlach, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 883,52 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Rozman Cirilu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik
mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ulica 7, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2011
VL 113956/2008
Os-5824/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d. Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Andreju Jarc, Industrijska ulica 8, Ruše, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik odvetnik začasni zastopnik Franci
Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor,
zaradi izterjave 174,31 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Jarc, Industrijska
ulica 8, Ruše, 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
Franci Šošterič, Partizanska c. 6, 2000 Maribor.
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 23. 11. 2011
VL 205313/2010
Os-5849/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Ferdinandu Trinker, Dvorakova ulica 5,
Maribor, zaradi izterjave 1.255,42 EUR,
sklenilo.
dolžniku Ferdinandu Trinker, Dvorakova
ulica 5, Maribor, 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 Tamara Fugina, Titova cesta 2a, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik 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 7. 11. 2011
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Oklici dedičem
D 478/2010
Os-5880/11
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Kocjančič Ivanu, sinu Matije, rojen 3. 7. 1861,
nazadnje stanujoč v Pomjanu, umrlem 2. 3.
1939.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
Nela Vovk, stanujoča v Ankaranu, Kocjančičeva 32, tel. 00386/41-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2011
D 92/2010
Os-5881/11
Zapuščinska zadeva po pokojni Kozlovič
Mariji, ženi Antona, vdova Jurinčič, neznanega bivališča, razglašena za mrtvo s sklepom tega sodišča, opr. št. N 75/2008, in
določenim datumom smrti 1. 1. 1966.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne zglasi noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela Vovk, stanujoča v Ankaranu, Kocjančičeva 32, telefonska številka 00386/41-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2011
IV D 1442/2009
Os-5916/11
V zapuščinski zadevi, opr. št.
IV D 1442/2009, po pokojnem Ivanu Zaletelu, rojenem 30. 8. 1897, umrlem 13. 12.
1957, nazadnje stanujočem na naslovu Vižmarje 60, Ljubljana - Šentvid, takrat državljanu SFRJ, je naslovno sodišče odredilo
objavo oklica.
Zapustnik je pred smrtjo napravil oporoko, s katero je za svojega edinega dediča
določil ženinega nečaka dr. Jožeta Stanislava Benigarja.
Ker zapustnik z oporoko ni razpolagal
z vsem svojim premoženjem, glede preostalega premoženja nastopi zakonito dedovanje.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Ano
Zaletel, dekliški priimek Benigar, s katero
nista imela skupnih otrok.
Zapustnik je imel pet bratov, in sicer
Valentina Zaletela, rojenega 13. 2. 1895,
Franca Zaletela, rojenega 8. 4. 1886, Lojzeta Zaletela, datum rojstva ni znan, Albina
Zaletela, datum rojstva ni znan, in Jakava
Zaletela, datum rojstva ni znan, ter tri sestre,
in sicer Marijo Tornič, rojeno 15. 12. 1888,
Frančiško Krašovec, rojeno 12. 2. 1892, in
Jožefo Marinko, rojeno 15. 3. 1904.
Sodišče razpolaga s potrebnimi podatki
glede zapustnikovih bratov Valentina Zaletela in Franca Zaletela ter glede zapustnikovih
sester Jožefe Marinko in Marije Tornič.
Ne razpolaga pa s potrebnimi podatki
glede zapustnikovih bratov Lojzeta Zaletela, Albina Zaletela, Jakava Zaletela, glede
katerih je znano samo, da so bivali nekje
v Ameriki, ter s potrebnimi podatki glede

zapustnikove sestre Frančiške Krašovec, ki
se je svojemu sinu Pavlu Zaletelu, rojenem
9. 1. 1912, iz Amerike, kjer je bivala, nazadnje javila okoli leta 1973 ter je tam imela
hčer Anico Krašovec, glede katere ravno
tako ni znanih več podatkov.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki o osebah, ki bi prišle
v poštev kot zapustnikovi zakoniti dediči,
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski,
na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu
RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2011
II D 1825/2011
Os-5917/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Feliksu
Kraljiču, sinu Antona Kraljiča, rojenega 9. 4.
1920, umrl 10. 7. 2011, nazadnje stanujoč
na Igu, Kremenica 8, državljan Republike
Slovenije.
Zapustnik je bil samski, otrok ni imel.
Glede premoženja je napravil oporoko z dne
4. 6. 2010, s katero je kot oporočne dediče
svojega premoženja določil Petra Kraljiča,
Marjanco Kraljič in Branka Kraljiča. Dediči
so navedli, da je zapustnik imel 15 bratov in
sester, ki so vsi že pokojni, njihovih potomcev ne poznajo in nimajo z njimi nobenih
stikov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani kot dediči k dedovanju po zapustniku, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2011
D 232/2011
Os-5571/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 18. 3. 2011 umrlem Rolih Jožetu, rojenem 6. 8. 1954, nazadnje stanujočem Mevkuž št. 11.
Zakoniti dediči po zapustniku niso znani,
zato se jih poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na
podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 11. 2011

Oklici pogrešanih
N 53/2011
Os-5832/11
Reberšek Frančiško, rojeno 12. 10.
1886, rojeno v Moravčah, Gorica, neznanega bivališča, se poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku za posebni primer, Matjan
Jožetu, stanujočem Podmilj 9, Blagovica.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njenem bivanju ali smrti, da
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to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanko razglasilo za
mrtvo.
Iz izpiska iz rojstne matične knjige izhaja, da je Frančiška Reberšek (rojena Kropivšek) dne 26. 9. 1909 sklenila zakonsko
zvezo z Reberšek Janezom. Nadalje iz državljanske knjige Domžale XII, zap. št. 847,
izhaja, da je imenovana od leta 1909 prebivala v tujini in se za državljanko Republike
Slovenije prijavila pri veleposlaništvu v Haagu leta 1953. Drugih podatkov o pogrešani
pa ni najti.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 2011
N 48/2011
Os-5920/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Stubelj Zmagomirja, Ul. Toma Brejca 9, Nova Gorica, ki ga
zastopa odvetniška pisarna Ivana Makuca iz
Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvo, in
sicer Fiagallo Viktorijo, rojeno Palica, z zadnjim prebivališčem Tabor 11, Dornberk, ki
jo zastopa skrbnica za posebni primer Vlasta Sosol, Piuma 60, 34710 Gorizia, Italija.
O pogrešani razen podatka, da se je
rodila dne 16. 11. 1895, da se je po I. svetovni vojni odselila v Argentino in da se je
pismom, datiranim z dne 25. 3. 1974, nazadnje oglasila nečakinji ter izpiska 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 Figallo Viktorije, naj to 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 5. 12. 2011
N 53/2011
Os-5921/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Kogoj Harija, Miren
243, Miren, ki ga zastopa odvetnica Maja
Kraševec Orel iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvo, in sicer Cavallin Eliso, neznanega prebivališča, ki jo zastopa
skrbnik za posebni primer Nikolaj Lutman,
Miren 172j, Miren.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila dne 19. 9. 1886 ter izpiska 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 Cavallin Elise,
naj to 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 5. 12. 2011
N 58/2011
Os-5833/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Draga
Karel Frančišek Ražem, Brestovica pri Povirju 12/a, 6210 Sežana, zaradi razglasitve
za mrtvega Jakoba Ražem, sin Matevža in
Helene, rojene Mezgec, rojen 13. 7. 1879,
Kozjane 10, Obrov.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani Jakob Ražem, sin Matevža in Helene, rojene Mezgec, rojen 13. 7. 1879, Kozjane 10, Obrov, prav gotovo že mrtev, čeprav
njegova smrt ni nikjer uradno zaznamovana,
saj je iz podatkov zemljiške knjige razvidno,
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da je bil kot lastnik nepremičnin kot polnoletna oseba vknjižen že leta 1911.
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 13. 12. 2011

Kolektivni delovni spori
X Pd 1638/2011
Os-6002/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom delavcev radiodifuzije
Slovenije, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Radiotelevizijo Slovenija, javni zavod, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, zaradi
kršitve pravic.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku, ali s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 28. 2. 2012,
ob 9. uri, v razpravni dvorani, 1/I. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
28. 12. 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Barbutovski Mihaela, Vojašniška 8,
Maribor,
zavarovalno
polico,
št.
50500012025, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑1091
Brglez Tomaž, Korbunova 27, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500047236, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑1060
Davidović
Vesna,
Veliki
Ob
rež 1C, Dobrova, zavarovalno polico, št.
50500056001, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑325056
Furšt Srečko, Andrenci 75, Cerkvenjak,
zavarovalno polico, št. 50500067889, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑1094
Gomboc Majda, Loka 11, Logatec, zavarovalno polico, št. 5050042137, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns‑325028
Hrovat Barbara, Bodrišna vas 13, Grobelno, zavarovalno polico, št. 50500107339,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnw‑325049
KD FT in Partnerji, družba za premoženjsko svetovanje d.o.o., davčna št.
SI61791555, Celovška cesta 206, 1000
Ljubljana, ponudbe življenjskega zavarovanja, izdajatelj: KD Življenje d.d.: številke:
3536230, 3536322, 3536451, 3536452,
3536464, 3536469, 3536473, 3536476,
3536477, 3536492, 3536495, 3536496,
3536498, 3537676, 3537678, 3537682,
3537683, 3537684, 3537695, 3537722,
3537723, 3537726, 3537727, 3537735,
3537907, 3537908, 3537909, 3537910,
3537913, 3537941, 3537942, 3537954,
3537955, 3537956, 3537957, 3537958,
3537959, 3537960, 3537961, 3537962,
3539299, 3539372, 3539373, 3539374,
3539375, 3540155, 3540157, 3540171,
3540179, 3540180, 3540184, 3540185,
3540190, 3540207, 3540217, 3540219,
3540224, 3540319, 3540337, 3540338,
3536034, 3536038, 3536044, 3536045,
3536046, 3536047, 3536048, 3536049,
3536050, 3536051, 3536052, 3536053,
3536056, 3536057, 3536058, 3536059,
3536060, 3536336, 3536337, 3536338,
3536367, 3536368, 3536369, 3536372,
3536373, 3537541, 3537545, 3537546,
3537547, 3537548, 3537549, 3537550,
3537553, 3537587, 3537599, 3540033,
3540034, 3540035, 3540036, 3540059,
3540062, 3540072, 3540073, 3540074,
3540075, 3536404, 3536411, 3536424,
3536425, 3536427, 3536428, 3536442,
3536448, 3537833, 3537847, 3537849,
3537850, 3537861, 3537862, 3537864,
3537865, 3537866, 3537874, 3537875,
3537877, 3537895, 3537896, 3539091,
3539093, 3539100, 3539116, 3539227,
3539228, 3539231, 3539235, 3539249,
3539250, 3539251, 3539253, 3540226,
3540230, 3540231, 3540233, 3540234,
3540235, 3540236, 3540237, 3540238,
3540239, 3540240, 3540241, 3540242,
3540243, 3540244, 3540245, 3540246,
3540247, 3540248, 3540249, 3540254,
3540255, 3540266, 3540267, 3540268,
3540269, 3536166, 3536197, 3536199,

3536216,
3537604,
3537627,
3538908,
3538918,
3538925,
3538961,
3540094,
3540113,
3540137,
3540666,
3540679,
3540683,
3536281,
3536300,
3536079,
3536147,
3537758,
3537780,
3537786,
3537791,
3537807,
3539016,
3539157,
3539170,
3539179,
3539189,
3539199,
3539217,
3540343,
3540372,
3540467,
3544449,
3544487,
3546592,
3546918,
3547403,
3544957,
3544564,
3546620,
3546625,
3546655,
3546663,
3546701,
3546730,
3547737,
3547769,
3547775,
3547791,
3548215,
3548219,
3548223,
3548233,
3548241,
3547620,
3548347,
3548357,
3547371,
3547376,
3547384,
3547604,
3547608,
3544002,
3544018,
3544032,
3544042,
3544046,
3544080,
3544887,
3544893,
3544928,
3544971,

3536217,
3537605,
3537628,
3538914,
3538919,
3538952,
3538970,
3540109,
3540114,
3540140,
3540667,
3540680,
3536012,
3536297,
3538992,
3536100,
3536148,
3537776,
3537781,
3537787,
3537792,
3537824,
3539019,
3539159,
3539176,
3539180,
3539194,
3539213,
3539993,
3540344,
3540373,
3544420,
3544451,
3544493,
3546909,
3546920,
3547404,
3544960,
3544583,
3546621,
3546626,
3546656,
3546664,
3546703,
3547702,
3547738,
3547770,
3547777,
3547797,
3548216,
3548220,
3548224,
3548234,
3548242,
3547626,
3548351,
3548366,
3547372,
3547378,
3547601,
3547605,
3547609,
3544008,
3544021,
3544033,
3544043,
3544052,
3544092,
3544888,
3544918,
3544929,
3544985,

3536218,
3537606,
3538901,
3538915,
3538920,
3538953,
3539351,
3540111,
3540115,
3540141,
3540670,
3540681,
3536019,
3536298,
3538993,
3536101,
3536150,
3537778,
3537782,
3537788,
3537793,
3537985,
3539061,
3539166,
3539177,
3539181,
3539197,
3539214,
3539994,
3540345,
3540455,
3544421,
3544464,
3546587,
3546912,
3546930,
3547406,
3544527,
3546618,
3546623,
3546629,
3546658,
3546682,
3546705,
3547722,
3547739,
3547771,
3547786,
3547798,
3548217,
3548221,
3548225,
3548239,
3548246,
3547627,
3548355,
3547368,
3547373,
3547380,
3547602,
3547606,
3547610,
3544009,
3544030,
3544034,
3544044,
3544055,
3544884,
3544889,
3544919,
3544935,
3544986,

3536219,
3537626,
3538905,
3538917,
3538923,
3538955,
3540093,
3540112,
3540136,
3540142,
3540678,
3540682,
3536020,
3536299,
3539380,
3536108,
3537751,
3537779,
3537783,
3537789,
3537798,
3537992,
3539062,
3539169,
3539178,
3539182,
3539198,
3539216,
3540342,
3540346,
3540458,
3544422,
3544468,
3546588,
3546916,
3547402,
3544953,
3544562,
3546619,
3546624,
3546643,
3546659,
3546683,
3546728,
3547736,
3547768,
3547772,
3547789,
3547799,
3548218,
3548222,
3548228,
3548240,
3547616,
3548346,
3548356,
3547369,
3547374,
3547381,
3547603,
3547607,
3544001,
3544010,
3544031,
3544040,
3544045,
3544079,
3544886,
3544890,
3544927,
3544942,
3544987,

3544988, 3544989, 3547332,
3547345, 3547350, 3547807,
3547811, 3547812, 3547815,
3544106, 3544121, 3544122,
3544154, 3544174, 3544175,
3544178, 3544181, 3544193,
3544694, 3544713, 3544732,
3546861, 3546867, 3546868,
3546891, 3546892, 3546893,
3546895, 3544506, 3544508,
3546969, 3546976, 3546990,
3546993, 3546994, 3546995,
3544344, 3544345, 3544346,
3544348, 3544349, 3544350,
3544592, 3544593, 3544594,
3544202, 3544210, 3544211,
3544233, 3544235, 3544239,
3544263, 3544265, 3544266,
3544271, 3544280, 3544284,
3544299, 3544618, 3544619,
3547016, 3547025, 3547045,
3547058, 3547526, 3547527,
3547529, 3547536, 3547540,
3547552, 3547564, 3547565,
3547577, 3547578, 3547579,
3547585, 3547588, 3547591,
3549124, 3549125, 3549129,
3549132, 3549133, 3549135,
3549163, 3549168, 3549169,
3549171, 3549172, 3549173,
3549913, 3549923, 3551202,
3551214, 3551215, 3551226,
3551238, 3551239, 3551243,
3551246, 3551248, 3551578,
3551582, 3551583, 3551587,
3549255, 3549256, 3549257,
3549271, 3549272, 3552425,
3549071, 3549078, 3549079,
3549092, 3549093, 3549094,
3549096, 3549097, 3549098,
3549100, 3549101, 3549103,
3549108, 3549113, 3549114,
3549120, 3549803, 3549815,
3549838, 3549846, 3551151,
3551155, 3551163, 3551164,
3551168, 3551170, 3551172,
3551184, 3551187, 3551188,
3551478, 3551490, 3551537,
3551814, 3551815, 3551816,
3551818, 3551819, 3551820,
3551832, 3551838, 3551839,
3551866, 3551867, 3549277,
3549281, 3549282, 3549951,
3549953, 3549224, 3549227,
3549231, 3549232, 3549233,
3549244, 3549245, 3549246,
3549251, 3549252, 3549863,
3549872, 3549877, 3549878,
3549880, 3549881, 3549882,
3551406, 3551408, 3551409,
3551428, 3551432, 3549024,
3549030, 3549048, 3549052,
3549725, 3549728, 3549729,
3549738, 3551323, 3551325,
3551764, 3551765, 3549192,
3549194, 3549221, 3549759,
3549786, 3549793, 3549798,
3551111, 3551113, 3551118,
3551121, 3551122, 3551130,
3551387, 3551388, 3551389,
3551395, 3551396, 3551398,
3551609. Ob-5990/11

3547334,
3547808,
3544105,
3544123,
3544177,
3544194,
3544738,
3546876,
3546894,
3546964,
3546992,
3544323,
3544347,
3544587,
3544201,
3544219,
3544262,
3544268,
3544293,
3544620,
3547046,
3547528,
3547551,
3547566,
3547580,
3547685,
3549131,
3549139,
3549170,
3549174,
3551213,
3551237,
3551245,
3551581,
3551588,
3549258,
3549070,
3549083,
3549095,
3549099,
3549104,
3549117,
3549837,
3551152,
3551167,
3551182,
3551458,
3551808,
3551817,
3551821,
3551840,
3549278,
3549952,
3549230,
3549234,
3549250,
3549871,
3549879,
3551405,
3551426,
3549029,
3549723,
3549731,
3551763,
3549193,
3549780,
3551107,
3551120,
3551355,
3551394,
3551608,
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Kmetič Tomaž, Ranca 30f, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
50500031191, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑1074
Kogovšek
Matej,
Slovenska
cesta 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601003432, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns‑325003
Oljačić Maja, Maistrova ulica 6, Brežice,
zavarovalno polico, št. 50500035209, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh‑324989
Pečnik Vida, Dravska ulica 3, Dravograd,
zavarovalno polico, št. 40301003347, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni‑325088
Pečovnik Sabina, Ulica pod gradom 31,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
1070500015051000, izdala zavarovalnica
Cetis d.d. gns‑325053
Poženel Mojca, Pušnikova 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500037249, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd‑324993
Srndović Rade, Cesta k Tamu 15a, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500062943,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑1090
Šorli Matjaž, Loška c. 65, Žiri, zavarovalno polico, št. 505000002912 (fondpolica),
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑1079
Štupica Franci, Bišče 9, Domžale, zavarovalno polico, št. 50500024335, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑324988
Toplak Ivan, Juršinci 4B, Juršinci, zavarovalno polico, št. 50500017362, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑324981
Valentan Borut, Dragučova 15, Pernica,
zavarovalno polico, št. 505000101877, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑1069
Vazovec Robi, Potrčeva ulica 2, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500029497, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑1076
Vtič Čuček Nuša, Slomškova 6, Ptuj, zavarovalno polico, št. 70000012116, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne‑325092
Žvajkar Janja, Zbelovska gora 63,
Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
50500081446, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf‑325091

Spričevala preklicujejo
Alagić Husein, Tavčarjeva 1A, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarsko metalurške in el. šole Jesenice,
izdano leta 1981. gnk‑325061
Auser Tjaša Tadeja, Stritarjeva ulica 3,
Velenje, spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Maks
Durjava Maribor, izdani leta 2009, 2010.
m‑1059
Balantič Katja, Cankarjeva cesta 57, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika ZUIM Kamnik, izdani leta 2007 in 2008. gnz‑324996
Benedik Jaka, Koprivnik v Bohinju 19,
Bohinjska Bistrica, indeks, št. 23090166, izdala Fakulteta za strojništvo. gnb‑324995
Bernot Pia, Za hribom 26, Trzin, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano
leta 2011. gnb‑325020
Brumen Aleksander, Dvorjane 23, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole v Mariboru, izdano leta
1997. m‑1082
Čehun Peter, Osojna pot 3, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika SPSŠB, izdani leta
2004 in 2005. gnn‑325083
Dibelčar Ernest, Prekmurska 42, Maribor, zaključno spričevalo Srednje elektroteh-
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nične šole Maribor, smer elektronika, izdano
leta 1976. m‑1073
Dobnik Milena, Podgorje pri Letušu 6B,
Šmartno ob Paki, maturitetno spričevalo
Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta
2002. gnd‑325093
Držaj Ines, Tesarska ulica 5a, Kočevje,
indeks, št. F0029986, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m‑1085
Furjan Bogdan, Zavrč 8, Zavrč, zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, poklic železokrivec, izdano leta 1990.
m‑1057
Gazvoda Marja, Bertoncljeva ulica 6,
Kranj, indeks, št. 71050367, izdan 2005,
izdala Biotehniška fakulteta. gnh‑325089
Gričnik Edvard, Gladomes 87, Zgornja
Ložnica, spričevalo OŠ Pohorski bataljon
Oplotnica, izdano leta 1979. m‑1084
Halič Miha, Mladinska ulica 23, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta
2008. m‑1080
Hojs Robert, Lokavci 30, Spodnji Ivanjci,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, smer obdelovalec lesa, izdano leta
1995. m‑1078
Jelić Laura, Studence 63, Žalec, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole
Celje, izdano leta 2008. gno‑325032
Jelić Laura, Studence 63, Žalec, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole
Celje, izdano leta 2009. gnm‑325034
Kancilja Klara, Sp. Rudnik cesta II/12A,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2011. gnq‑325005
Kašman Mario, Ledina 3, Maribor, zaključno spričevalo SSPŠ v Mariboru, smer
konstrukcijski mehanik, izdano leta 2006.
m‑1072
Knez Uroš, Sladki vrh 18a, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, smer pek, izdano
leta 2000. m‑1066
Kocuvan Jakob, Sovjak 30, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole Maribor, poklic zidar, izdano
leta 1970. m‑1061
Kos Jasna, Kostanjevec 49a, Zgornja
Ložnica, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta
1988. m‑1077
Kotnik Tjaša, Jesenova ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2011. gnp‑325081
Kovač Matej, Gačnik 70, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o končani OŠ Jarenina,
izdano leta 1989. m‑1062
Kramberger Robi, Lastomerci 19a, Spodnji Ivanjci, spričevalo o poklicni maturi
SERŠ v Mariboru, izdano leta 2004. m‑1068
Kranjc Ina, Čadram 57, Oplotnica, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer trgovec, izdano
2004. m‑1092
Kregar Klemen, Krošljeva 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2011. gnn‑324983
Kužner Mario, Na gomili 7, Miklavž na
Dravskem polju, potrdilo o opravljeni poklicni maturi Srednje strokovne šole v Mariboru,
izdano leta 2004. m‑1081
Leš Darja, Tuškova 27, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole, smer upravni tehnik, izdano leta 2000.
m‑1065
Lindič Janja, Ulica Mirana Jarca 38,
Novo mesto, diplomo Družboslovne in eko-

nomske srednje šole Novo mesto, leto izdaje 1986, št. I-175, izdana na priimek Sepaher. gnh‑325064
Lošić Tamara, Nova ulica 5, Šentilj v
Slov. goricah, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2010. gnj‑325062
Miletić Ana, Viševek 39B, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2011. gnv‑325000
Milinović Miloš, Resljeva cesta 34, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gne‑324992
Nahberger Sašo, Zagrebška c. 118, Ptuj,
spričevalo 2. in 3. letnika Lesarske šole Maribor, smer mizar, izdani leta 2005, 2006.
m‑1093
Novak Sanja, Bošamarin 50, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomsko poslovne šole Koper,
izdano leta 2004. gng‑325090
Petek Janez, Vranji vrh 8b, Sladki Vrh,
potrdilo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, poklic konstruk. ključavničar, izdano leta 1979. m‑1088
Rojs Denis, Zelena ulica 2, Hoče, zaključno spričevalo Srednje živilske šole Maribor, poklic živilski delavec v pekarstvu, izdano leta 2000. m‑1058
Rovina Gvozden, Osenjakova ulica 8,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja naravoslovna šola Ljubljana. gnm‑325084
Sedič Melisa, Delakova 45, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SEŠ Ljubljana,
št. V-ET 1194-LS-4-2-0, izdano leta 2011.
gnl‑325085
Sellami Gaja, Cesta padlih borcev 4A,
Hrastnik, spričevalo 1. razreda OŠ Antona
Martina Slomška, izdano leta 2010, izdano
na ime Gaja Grilc. gnn‑325058
Sellami Lan, Cesta padlih borcev 4A,
Hrastnik, spričevalo 1., 2. in 3. razreda
Osnovne šole Log - Dragomer, izdana leta
2007, 2008, 2008, izdano na ime Lan Grilc.
gnm‑325059
Sellami Val, Cesta padlih borcev 4A,
Hrastnik, spričevalo 1. razreda OŠ Antona
Martina Slomška, izdano leta 2010, izdano
na ime Val Grilc. gnl‑325060
Srčič Boštjan, Cesta na Golico 13, Jesenice, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
opravljenem zaključnem izpitu SESŠ Kranj,
izdano leta 1994. gnj‑325087
Stegne Branko, Ob stadionu 53, Slovenska Bistrica, spričevalo OŠ Tinje, izdano leta
1978. m‑1075
Šakanović Veldin, Marje Borštnikove 5,
Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Jožeta
Moškriča, izdano leta 2010. gnf‑325041
Teršavec Marija, Zimica 90a, Spodnji Duplek, diplomo Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer tekstilni konfekcionar, izdano leta
1984. m‑1071
Turk Sebastijan, Prušnikova 46, Maribor,
spričevalo OŠ Tabor II, izdano leta 1999.
m‑1089
UL FF (ref. za mag. študij), Aškerčeva 2,
Ljubljana, indeks, št. 18059020, za študentko Ano Jereb, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2005.
gnb‑325095
Vidovič Milko, Borova vas 15, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1983. m‑1086
Votolen Radivoj, Prekmurska 40, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Mariboru, poklic slikopleskar, izdano leta 2000. m‑1064
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Vrečič Matjaž, Štefanova ulica 9, Ljubljana, spričevalo za 7. razred OŠ, izdano leta
2010. gnt‑325002
Železnik Špela, Krmelj 55, Krmelj, spričevalo 2. letnika Tekstilne šole Sevnica.
gnc‑325044
Žgajnar Andreja, Pod klancem 6, Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2001. m‑1056

Drugo preklicujejo
Apostolović Uroš, Beograjska ulica 33,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala SGŠMB,
št. 0006004437. m‑1083
Contrans Nenad Bunčič s.p., Moste 2D,
Komenda, potrdilo za voznika Daliborja Antolić, veljavnost 27. 2. 2008–27. 2. 2013,
izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št.
008809/BGD25-2-925/2008, leto izdaje
2008. gnz‑325096
Čibej Boštjan, Vipavska cesta 12, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 71100117,
izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. gno‑325007
Đurđevič Miloš, Maistrova ulica 6, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gny‑325076
Fidler Peter, Žibernik 25, Rogaška
Slatina, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500001521000, izdajatelj Cetis.
gnq‑324980
Hrustanović Jasna, Hotinjska cesta 46,
Orehova vas, potrdilo o opravljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Maribor, izdano leta 2003. m‑1063
JA-NE d.o.o., Komanija 1, Dobrova, izvod licence skupnosti št. E003447 za vozilo
Iveco ML 75 E, z reg. oznako LJ H8-78X,
in za vozilo Mercedes-Benz ATEGO 823,
z reg. oznako LJ X1-94T, izdala GZS dne
10. 4. 2008. gnl‑324985
Jančič Matej, Bork 17, Zreče, študentsko
izkaznico, št. 18050429, izdala Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta. gnr‑325004
Janez Jaklič s.p., Šahovec 5, Dobrnič, preklicuje izvod licence Skupnosti, št.
000297/003, serijska št. O0400268, izdan
pri OZS, dne 26. 11. 2007, z veljavnostjo do
9. 1. 2013. gnp‑325006
Kadivnik Mateja, Ulica Hermana Potočnika 11, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 06090123, izdala Fakulteta za socialno
delo. gnj‑325037
Kitek Matej, Gosposvetska cesta 23, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008122. m‑1087
Kociper Uroš, Mihovce 57a, Cirkovce,
dijaško izkaznico, izdala Prometna šola Maribor, št. 0006062870. m‑1095

Lapajne Mitja, Gorska pot 26, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 63070190, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnc‑324994
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št.
0547219, 0547220, 0547221, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gnm‑325063
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št.
0545510, 0546360, 0546370, za državo
Rusija, oznaka države: 643/09. gnk‑325065
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št.
05417188, 0547203, 0547218, za državo
Rusija, oznaka države: 643/09. gnj‑325066
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnici, št.
0547222, 0547223, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gni‑325067
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
0554252, za državo Rusija, oznaka države:
643/59. gnd‑325068
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
0557779, za državo Rusija, oznaka države:
643/69. gnc‑325069
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št.
0558596, 0558803, 0558804, za državo
Rusija, oznaka državo 643/11. gnb‑325070
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
0558787, za državo Rusija, oznaka države:
643/11. gnz‑325071
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
1897048, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/53. gny‑325072
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnici, št.
1900446, 1900575, za državo Ukrajina,
oznaka države: 804/63. gnx‑325073
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska Ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice,
št. 1900572, 1900573, 1900576, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/63.
gnw‑325074
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice,
št. 1905297, 1905298, 1905299, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/11.
gnv‑325075
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
2493902, za državo Belorusija oznaka države: 112/09. gnt‑325077
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
1008694, za državo BiH, oznaka države:
070/11. gns‑325078
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št.
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1893021, 1893016, 1892997, za državo
Ukrajina, oznaka države: 804/03. gnr‑325079
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št.
1891627, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/03. gnq‑325080
Marinčič Špela, Colnarjeva ulica 8, Ljubljana – Črnuče, študentsko izkaznico, št.
27005756, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnw‑324999
Marković Denis, Ul. prekomorskih brigad 8, Tolmin, vozno karto, št. 1102489,
izdal Avrigo, d.d. gny‑325001
Mesarič Anja, Leskovec 68, Pragersko, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor (smer predšolska vzgoja), št.
0006063922. m‑1070
Mlakar Simon, Zlatoličje 11E, Starše, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011349000, izdajatelj Cetis d.d.
Celje. gno‑324982
Nemanič Domen, Habatova ulica 10A,
Trzin, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET.
gny‑324997
Nemanič Klemen, Habatova ulica 10A,
Trzin, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET.
gnx‑324998
Peinkiher Marjan s.p., Ulica Kirbiševih 4G, Maribor, licenco, številka
008513/010, za vozilo Scania, registrska
številka MB KT-466. gnf‑324991
Petty d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, dovolilnico, številka 0002021,
za državo Hrvaško, oznaka države 191.
gng‑324990
Pupović Alen, Ob železnici 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo.
gnk‑324986
Radić Ivo, Neža 5, Trbovlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014634000,
izdal Cetis d.d. gno‑325082
Siter
Bojan,
Cesta
na
Vrbje 1, Žalec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026263000. gnk‑325086
Šev Timotej, Zg. Jakobski dol 36, Jarenina, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor,
št. 1008281. m‑1067
Tlakovci Podlesnik d.o.o., Dupleška cesta 316, Maribor, licenco, številka
GE004104/05559/003, za vlečno vozilo M.A.N. 18.410, registrska številka MB
T8-57D. gnm‑324984
UL FF (ref. za mag. študij), Aškerčeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18059020, leto izdaje 2005, veljavnost
2011/2012, za študentko Ano Jereb, izdala FF Ljubljana, Univerza v Ljubljani.
gnc‑325094
Vidačković Mira, Zvezna ulica 10, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika, izdala Delavska univerza
Borisa Kidriča, izdano na ime Jovančević
Mira. gnj‑324987
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