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Javni razpisi
Št. 3313-21/2007/21
Ob-5248/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi in
v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr.,
103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbo 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 (EU) št. 1312/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. decembra 2011 o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih
določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo
resne težave v zvezi z njihovo finančno
stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12.
2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. 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), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012
o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in
(EU) št. 65/2011 glede načina za določanje
uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev
sheme neposrednih podpor za kmete iz
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore
za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES)

št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor
iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L
št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Programom 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 spremenjen
dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,
IV. javni razpis
za UKREP 125 – Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem
in prilagoditvijo kmetijstva,
predmet podpore št. 3
izgradnja velikih namakalnih sistemov
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa
Objava in zaključek
javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov

Cilj ukrepa:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova ukrepa 125 je izgradnja velikih namakalnih
sistemov.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša
10.000.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunskih postavk MKO, in sicer:
7.500.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP
2007–2013 – EU
2.500.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež javnega financiranja znaša 100 odstotkov
upravičenih stroškov. Od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež
Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
ZAPRT I
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu RS, do vključno dne 27. 2. 2013 do 24. ure
(zaključek javnega razpisa).
Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe PRP,
so upravičeni stroški za naložbe iz prve točke tretjega
odstavka 40 člena Uredbe PRP stroški, nastali od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek stroška se
šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so do
podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški iz tretje
točke tretjega odstavka 40. člena Uredbe PRP, ki so nastali
od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva
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

Stran

2846 /

Št.

106 / 28. 12. 2012

2. Predmet podpore
2.1. Skladno s prvo točko četrtega odstavka 39. člena Uredbe PRP, je predmet
podpore v okviru tega javnega razpisa izgradnja in dograditev velikih namakalnih
sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in 58/12;
v nadaljnjem besedilu ZKZ), brez terciarnega omrežja.
3. Vlagatelji
3.1. Skladno s 3. točko 41. člena Uredbe PRP, so vlagatelji pravne osebe, ki jih
lastniki zemljišč iz točke 4.2.5. tega javnega razpisa, prihodnjega ali obstoječega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje,
izgradnjo in upravljanje naložbe za čas trajanja dejavnosti, ki je predmet podpore, kot
to določa tretji odstavek 121. člena Uredbe
PRP. Vlagatelj prevzema tudi obveznosti in
dolžnosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz Uredbe PRP.
4. Pogoji in obveznosti
4.1. Splošni pogoji
4.1.1. Za namen tega javnega razpisa
se kot izgradnja velikih namakalnih sistemov šteje izgradnja velikih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov. Izgradnja velikih namakalnih sistemov
se ureja v skladu z ZKZ, Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19,
120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07,
57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10
– ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US:
U-I-165/09-34, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.),
58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 –
ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.); v nadaljnjem
besedilu ZUreP-1),
4.1.2. Skladno 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).
4.1.3. Skladno s tretjim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj za
izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo
prijavljene naložbe.
4.1.4. Skladno s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države.
4.1.5. Skladno s petim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj ne sme
biti v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije.
4.1.6. Skladno s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in
nepriznani del naložbe.
4.1.7. Skladno z osmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del
naložbe, morajo biti iz priložene projektne
dokumentacije razvidni:
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– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis;
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov.
4.1.8. Skladno z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov gradnje celotnega objekta, kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori
zasedajo.
4.1.9. Skladno z drugim, tretjim in četrtim
odstavkom 35. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), se stranki, ki ima
v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, sredstva nakažejo na račun iz registra
transakcijskih računov, ki ga stranka agenciji
sporoči. Če stranka transakcijskega računa
ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun,
razviden iz registra transakcijskih računov.
Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sredstva
nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga stranka agenciji sporoči. Kadar
transakcijski račun stranke ni razviden iz
registra transakcijskih računov ali stranka
ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom,
agencija zahteva odpravo pomanjkljivosti.
Če stranka v roku iz zahteve za odpravo
pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega
računa, agencija vlogo stranke zavrže (Kot
stranka se smatra vlagatelj iz točke 3.1. tega
javnega razpisa).
4.1.10. Skladno z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj,
ki je pravna oseba razen občin, dejavnost, ki
je predmet podpore, registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
4.1.11. 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.
4.1.12. Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
4.1.13. Skladno s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku.
4.2. Specifični pogoji
4.2.1. Skladno s prvo točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj kot pogoj za pridobitev podpore za
izgradnjo in dograditev velikih namakalnih
sistemov, priložiti ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo in vsa potrebna
dovoljenja za izgradnjo infrastrukture.
4.2.2. Skladno z drugo točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj kot pogoj za pridobitev podpore za izgradnjo in dograditev velikih namakalnih sistemov priložiti finančno ovrednotenje projekta.
4.2.3. Skladno s tretjo točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj kot pogoj za pridobitev podpore za izgradnjo in dograditev velikih namakalnih sistemov časovno opredeliti operativno izvedbo
projekta, ki mora biti zaključena do vložitve

zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot
dokazilo o zaključku projekta se šteje pravnomočno uporabno dovoljenje.
4.2.4. Skladno s četrto točko tretjega
odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, kot pogoj za pridobitev podpore za
izgradnjo in dograditev velikih namakalnih
sistemov, za območje namakalnega sistema
priložiti program trženja in skladiščenja kmetijskih pridelkov, izdelanega skladno z dokazilom št. 9 Program trženja in skladiščenja
kmetijskih pridelkov, ki je del razpisne dokumentacije k tem javnem razpisu.
4.2.5. Skladno s peto točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP se morajo
z uvedbo melioracijskega sistema strinjati
lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti
najmanj 80 odstotkov kmetijskih zemljišč
s predvidenega melioracijskega območja.
4.2.6. Skladno s šesto točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, za pridobitev podpore za izgradnjo
in dograditev velikih namakalnih sistemov
izkazati interno stopnjo donosnosti najmanj 6,5.
4.2.7. Skladno s sedmo točko tretjega
odstavka 42. člena Uredbe PRP, se upravičenost naložbe izkazuje s tem, da se najpozneje po petih letih od zadnjega izplačila sredstev, namaka najmanj 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč, katerih lastniki so se
strinjali z uvedbo melioracijskega sistema;
4.2.8. Skladno z osmo točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti notarsko overjeno izjavo, da
sprejema obveznosti, ki so določene za
upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz Uredbe PRP.
4.2.9. 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) mora
investitor predložiti investicijski program ali
dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega mora biti jasno razvidno,
da so z izgradnjo velikih namakalnih sistemov predvideni pozitivni ekonomski učinki
(Kot investitor se smatra vlagatelj iz točke
3.1. tega javnega razpisa).
4.2.10. Skladno s 86. členom ZKZ, mora
biti izgradnja velikega namakalnega sistema
uvedena s predpisom ministra, pristojnega
za kmetijstvo in okolje ali odločbo o uvedbi
velikega namakalnega sistema.
4.2.11. V primeru izgradnje in obnove
nepremičnin (črpališče, transformatorska
postaja, vodni zbiralnik itd.) mora vlagatelj
dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo
potekala naložba. Če je vlagatelj solastnik,
mora predložiti overjeno soglasje solastnikov k naložbi. Če gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora
o najemu črpališča, najemu transformatorske postaje v skladu z zakonodajo, ki ureja
energetiko, vodnega zbiralnika itd. predložiti
overjene pogodbe o najemu nepremičnin
ali pogodbe o stavbni pravici in overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolniti upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev
do zaključka projekta (Kot upravičenec se
smatra vlagatelj iz poglavja 3.1. tega javnega razpisa)
4.3.1. Skladno z drugim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, se mora predmet
podpore po Uredbi PRP uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila
sredstva po Uredbi PRP dodeljena.
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4.3.2. Skladno z devetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, če se upravičenec v skladu z ZJN-2, šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. Upravičenec mora najpozneje v desetih dneh
po prejemu odločbe o pravici do sredstev
začeti postopek izbire izvajalca operativnih
del za izvedbo izgradnje velikih namakalnih
sistemov po ZJN-2. Upravičenec mora pri
omenjenem postopku izbire izvajalca geodetskih in ostalih del uporabili enako specifikacijo del kot je le-ta opredeljena v projektantskem predračunu izvedbe komasacije
ali agromelioracije za potrebe tega javnega
razpisa ter z izbranim izvajalcem del skleniti pogodbo o izvedbi del, ki bo skladna
s tem javnim razpisom in odločbo o pravici
do sredstev. Kolikor nihče od ponudnikov ne
bo ponudil izvedbo del za vrednost nižjo ali
enako kot je opredeljena v odločbi o pravici
do sredstev, mora upravičenec razpis ponoviti oziroma razliko pokriti sam.
4.3.3. Skladno z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, če se vlagatelj
v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in
18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), ne
šteje za naročnika, mora 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 ne-tržnih pogojih poslovanja. Ponudbe
morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev, vključene v poročilo tako, da je
razvidna odločitev za nabavo, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
4.3.4. Upravičenec mora najkasneje
v petih dneh po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del, le to skupaj z obvestilom
o izbiri najugodnejšega ponudnika in ponudbo izbranega izvajalca del, posredovati ARSKTRP. Upravičenec mora z izvajalcem del
podpisali pogodbo, na podlagi katere se bo
izvajalcu del izplačevalo glede na dejansko
opravljeno delo. V primeru, da bo dejansko
opravljenega dela več, kot pa je to opredeljeno v izvedbeni projektni dokumentaciji, ki
je potrjena s strani odgovornega projektanta
za izvedbo naložbe in iz katere je razviden
finančno ovrednoten popis del, upravičenec
ne more zahtevali dodatnih sredstev, pač pa
bo moral razliko pokriti sam.
4.3.5. Skladno z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, mora biti naložba
zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
4.3.6. Skladno 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, do
30. junija 2015.
4.4. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
4.4.1. Skladno s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev.
4.4.2. Skladno s tretjim odstavkom
127. člena uredbe PRP, se rok za vložitev
posameznega zahtevka za izplačilo sredstev določi v odločbi o pravici do sredstev.
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4.4.3. Skladno s četrtim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo
sredstev naložba/aktivnost, na katero se
zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Upravičenec,
ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev mora k zahtevku za izplačilo sredstev obvezno priložiti:
Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku (Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti
na upravičenca)
Originalni izvodi računov, ali overjene fotokopije računov ali originalni računi skupaj
z njihovimi fotokopijami. V tem primeru ARSKTRP fotokopije računov zadrži,
1
originale pa vrne upravičencu. Originalni računi se v skladu s 127. členom Uredbe
PRP upravičencu ne vračajo
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala dokazila o izvedenem
postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-2, kopijo ponudbe izbranega izvajalca
2
s kopijo pogodbe, ki se upravičencu ne vračajo (upravičenci, ki so proračunski
uporabniki).
Poročilo iz katerega je razvidna odločitev za nabavo, povpraševanje, prejete
ponudbe in utemeljitev izbora o izvedbi izbire izvajalca, ki vključuje kopije
3
pogodbe, ki se upravičencu ne vračajo (vlagatelji, ki se ne štejejo za naročnika po
3. in 13. členu ZJN-2).
Začasne gradbene situacije in končna gradbena situacija pri gradbenih delih, ki jo
pooblaščeni nadzornik in upravičenec potrdita z žigom in podpisom ter pripisom,
4 da so dela zaključena, ki se upravičencu ne vračajo, z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali
originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu), ki se upravičencu ne vračajo.
Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, ki se upravičencu ne
5
vrača.
Zadnjemu zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o zaključku
6
naložbe iz točke 4.4.4. tega javnega razpisa.
4.4.4. Skladno s tretjo točko tretjega odstavka 42. člena Uredbe PRP, se kot dokazilo o zaključku naložbe oziroma projekta, za
katero je bila upravičencu izdana odločba
o pravici do sredstev se šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje;
– priložen gradbeni dnevnik in knjige obračunskih izmer;
– poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, oziroma kadar v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, uporabno dovoljenje ni potrebno, pa vključitev
opreme v opravljanje dejavnosti in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
4.4.5. Skladno s sedmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora upravičenec
za izplačilo sredstev v tekočem letu zahtevke za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom
114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in
od 6. decembra do 31. decembra tekočega
leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se
s sklepom zavržejo. Zahtevek za izplačilo
sredstev vlagatelj vloži najkasneje v roku,
določenem v odločbi o pravici do sredstev.
4.4.6. Skladno z osmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo
sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem,
sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
4.4.7. Skladno z devetim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, če razlika med
upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sred-

Stran

2848 /

Št.

106 / 28. 12. 2012
stev, in višino stroškov, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev,
presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom
Uredbe 65/2011/EU.
4.4.8. Upravičenec lahko vloži največ do
dva zahtevka za izplačilo sredstev v tekočem letu. Znesek zadnjega zahtevka mora
znašati najmanj 20 odstotkov zneska odobrenih sredstev.
4.5. Obveznosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev (kot končni prejemnik sredstev se smatra vlagatelj iz 3.1.
poglavja tega javnega razpisa)
4.5.1. Skladno s prvim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu z ZGO-1,
ZUreP-1, z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 16/08
v nadaljnjem besedilu: ZVKD) in z Zakonom
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1).
4.5.2. Skladno z drugim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se mora predmet
podpore uporabljati izključno za namen in
dejavnost, za katero so bila sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodeljena.
4.5.3. Skladno s tretjim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, se mora naložbena dejavnost, za katero je končni prejemnik
sredstev po uredbi PRP prejel sredstva,
opravljati še najmanj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se
ne sme uvajati bistvenih sprememb, kot so
določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES,
odtujiti naložbe ali naložbe uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer
mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta
sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
v skladu s 57. členom ZKme-1.
4.5.4. Skladno s četrtim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev v skladu z uredbo PRP na
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani
ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si.
4.5.5. Skladno s sedmim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo
projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO,
revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom.
4.5.6. Skladno z osmim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, se končni prejemniki sredstev (ime podjetja), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev objavijo na spletni strani MKO in
ARSKTRP.
4.5.7. Skladno s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni
prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje
javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP
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2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani
MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in
obveščanju javnosti ki so določena v Prilogi
VI Uredbe 1974/2006/ES.
4.5.8. Skladno s petim odstavkom
42. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati še pet
let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo
mora poslati na ARSKTRP do 31. marca
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani
ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si.
4.5.9. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani MKO, www.mko.gov.si in ARSKTRP,
www.arsktrp.gov.si.
4.5.10. Skladno s 124. členom Uredbe
PRP, morajo končni prejemniki sredstev, ki
pridobijo sredstva na podlagi tega javnega
razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
5. Omejitev sredstev
5.1. Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, lahko upravičenci pridobijo
sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na
podlagi posamezne vloge na javni razpis
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP.
5.2. Skladno z drugim odstavkom
119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na
javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije oziroma druga javna sredstva.
5.3. Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za namen izvajanja
ukrepov Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121, Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim – ukrep 123, Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
– 125, Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311 in Podpora ustanavljanju
in razvoju mikropodjetij – 312 upravičenci
pridobijo druga javna sredstva v Republiki
Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme
presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga
javna sredstva se šteje tudi višina državne
pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere.
5.4. Skladno s četrtim odstavkom
119. člena Uredbe PRP, če je upravičenec
iz naslova tega javnega razpisa občina,
se lastna sredstva sofinanciranja z vidika
Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
5.5. Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe PRP se sredstva se ne dodelijo
za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
6. Upravičeni stroški
6.1. Skladno s tretjim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški:

Upravičeni strošek
Investicijski stroški
Skladno s prvo točko tretjega odstavka 40. člena Uredbe PRP, stroški materiala in del, potrebnih za pripravo izgradnje,
geodetska dela ter izvedbo izgradnje namakalnega sistema, stroški odkupa zemljišč za skupne objekte oziroma
infrastrukturo (črpališča, transformatorske postaje, vodni zbiralniki). Stroški odkupa zemljišč so omejeni do vključno
deset odstotkov upravičenih stroškov.
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Splošni stroški
Skladno s tretjo točko tretjega odstavka 40. člena Uredbe PRP splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo
in izvedbo naložbe do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov iz 1. in 2. točke tega odstavka. Splošni stroški so
zlasti:
– stroški izvedbe študij, meritev in poskusnih črpanj, potrebnih za pridobitev vodne pravice,
– stroški za pripravo projektne, investicijske in tehnične dokumentacije, opredeljene v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji (dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za druga potrebna soglasja in dovoljenja
določena z razpisom in razpisno dokumentacijo),
– stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji,
– stroški nadzora.
6.2. Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški iz točke 6.1. tega javnega razpisa stroški, ki so
nastali od datuma izdaje odločbe o pravici
do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev. Kot začetek stroška
upravičenih stroškov se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del). Vlagatelj lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z ZJN-2,
vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne
sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici
do sredstev.
6.3. Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški iz 2. točke
prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP, nastali od
1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
6.4. Skladno s šestim odstavkom 40. člena Uredbe PRP, se poleg neupravičenih
stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– nakup rabljene opreme,
– stroške arheoloških izkopavanj in
– stroške strokovnih mnenj za ureditev
poljskih poti na podlagi izjave gradbenega
nadzora,
– splošne upravne stroške.
6.5. Skladno s sedmim odstavkom
40. člena Uredbe PRP se upošteva zgornja
višina posameznih upravičenih stroškov, ki
je določena v razpisni dokumentaciji, ki je
kot priloga tega javnega razpisa.
6.6. Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.
7. Merila za ocenjevanje vlog
7.1. Skladno s prvim odstavkom 43. člena Uredbe PRP so do financiranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse
pogoje.
7.2. Skladno z drugim odstavkom
43. člena Uredbe PRP, se vloge na ta javni
razpis ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni
razpis znaša 20 točk. Upoštevajo se nasled
nja merila:

Merila
I. Zemljiško-strukturni vidik
1. Delež strinjanja lastnikov zemljišč znotraj območja namakalnega sistema z izgradnjo velikega namakalnega sistema
2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

Najvišje
možno
število točk
10
5
5
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Merila
II. Ekonomski vidik
3. Interna stopnja donosnosti investicije
4. Sofinanciranje naložbe s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja
5. Delež skupne vrednosti kmetijskih pridelkov, za katere so podpisane pogodbe ali predpogodbe o trženju in
skladiščenju kmetijskih pridelkov
III. Okoljsko prostorski vidik
6. Delež površin, ki bodo opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za zmanjšano porabo vode
7. Delež površin, ki bodo opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za kontroliran vnos hranil;
IV. Regionalni vidik
8. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije
SKUPAJ

7.3. Skladno s 118. členom Uredbe PRP,
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 ta javni razpis, ne glede
na ostala merila za izbor, dodatnih deset
odstotkov možnih točk.
8. Finančne določbe
8.1. Skladno s prvo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP znaša delež
javnega financiranja do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov.
8.2. Skladno z drugo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP znaša najnižji
znesek pomoči 20.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči pa do vključno 3.000.000 EUR na vlogo. Za naložbe, pri
katerih vrednost presega 3.000.000 EUR
upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti naložbe, vlagatelj zagotoviti
sam.
8.3. V primeru, da vlagatelj ni občina,
mora upravičenec v primeru pozitivno rešene vloge, ki presega 500.000 EUR odobrenih sredstev, do oddaje prvega zahtevka predložiti ustrezno izpolnjeno originalno
bančno garancijo za vračilo nepovratnih
sredstev v višini 50 odstotkov odobrenih
sredstev po odločbi o pravici do sredstev.
V primeru, da upravičenec uveljavlja le en
zahtevek mu bančne garancije ni potrebno predložiti.
8.4. Skladno s tretjo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP, lahko upravičenec v roku 30 dni od pravnomočnosti
odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do
vključno 20 odstotkov odobrene pomoči,
ki mu priloži bančno garancijo v višini 110
odstotkov zneska predplačila. Garancija se
sprosti, ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska
odobrenih sredstev ARSKTRP izplača po
dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil
o izvedenih in plačanih delih, ki presegajo
že izplačano predplačilo.
8.5. Skladno z drugim odstavkom
44. člena Uredbe PRP, se ta javni razpis
izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu
s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP.
9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;

– Seznam upravičenih stroškov;
– Prijavni obrazec;
– Dokazilo.
9.2. Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1. Skladno s tretjim odstavkom
114. člena Uredbe PRP, se vloga na javni
razpis vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih
straneh MKO, www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže.
Sestavni deli vloge na javni razpis morajo
biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem
redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta)
oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga
na IV. javni razpis Izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve
namakalnih sistemov«.
10.2. Skladno s prvim in drugim 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 Ljubljana,
in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do
vključno dne 27. 2. 2013 do 24. ure.
10.3. Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije dostopne na
spletnih straneh MKO, www.mko.gov.si in
ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si vključno
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili,
ki so v njej navedeni.
11. Obravnava in postopek odobritve
vloge
11.1. Postopek obravnava do odobritve
vloge
11.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti
javni razpisi ter v XXIII. Poglavju Uredbe
PRP: Skupne določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih.
11.1.2. Skladno s 113. členom Uredbe
PRP, se v zaprtem javnem razpisu vloge na
javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se
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zahteva odprava pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog na javni razpis. Sredstva za
posamezni ukrep se dodeljujejo do porabe
razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja
popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila.
11.1.3. Skladno s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, se vloge na javni
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk,
ki za ta javni razpis znaša 20 točk. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis,
ki dosežejo postavljeni prag minimalnega
števila točk, in sicer po vrstnem redu višine
prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
Pri doseganju praga minimalnega števila
točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz
naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja 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).
11.1.4. Skladno s šestim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, se vloga na javni
razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do
višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj
mora v roku osmih dni od vročitve obvestila
na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem
strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
11.1.5. Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. 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.
11.1.6. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene
vročitve. Pritožba se vloži pisno na način,
kot je določen za vlaganje vloge v 114. členu Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
11.1.7. Skladno s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna do roka zaprtja
določenega v zaprtem javnem razpisu ven-
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dar se pri tem glede vrstnega reda popolnih
vlog šteje, da je bila spremenjena vloga
ponovno vložena, oziroma do roka zaprtja,
določenega v zaprtem javnem razpisu.
11.2. Nadzor na izvajanjem
11.2.1. Skladno s prvim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja 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.
11.2.2. Skladno z drugim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe
1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz
Uredbe PRP.
11.2.3. Skladno s tretjim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, opravljajo nadzor
nad izvajanjem določb te Uredbe kmetijski
inšpektorji.
11.2.4. Skladno s četrtim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTRP
o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali
zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene
kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski
organ.
11.3. Sankcije in vrnitev sredstev
11.3.1. Skladno s prvim odstavkom
122. člena Uredbe PRP; se neizpolnitev
ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu
z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.
11.3.2. Skladno z drugim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, ARSKTRP v primerih iz poglavja 11.3.1. 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
v skladu s 57. členom ZKme-1.
11.3.3. Skladno z tretjim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 11.3.2. ne uporablja:
11.3.3.1. 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;
11.3.3.2. 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. Upravičenec lahko na ARSKTRP posreduje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za
spremembo obveznosti, ki se nanaša na
podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za
izplačilo sredstev.
11.3.3.3. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni
mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti
iz odločbe o pravici do sredstev.
11.3.4. Skladno s četrtim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že iz-
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plačanih sredstev v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo
zlasti naslednji primeri:
– smrt upravičenca;
– dolgotrajna nezmožnost upravičenca
za delo;
– naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijsko gospodarstvo;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti);
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen in
– bolezni oziroma škodljivci v trajnem
nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni
nasad uničiti.
11.4. Skladno s petim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o višji
sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila
v desetih delovnih dneh od dneva, ko je
upravičenec oziroma njegova pooblaščena
oseba to zmožna storiti.
11.5. Skladno z osmim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, če upravičenec iz
neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole
na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil
pogojev, ki jih določa ta javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
v skladu s 57. členom ZKme-1.
11.6. Skladno s prvim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
z roki, določenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če upravičenec ne odstopi od
pravice do sredstev v skladu s 55. Zkme-1
in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve
obveznosti in naslednje koledarsko leto.
11.7. Skladno z drugim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem
v tem javnem razpisu, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za posredovanje poročila
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti.
11.8. Skladno s tretjim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, če končni prejemnik sredstev ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP,
v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti
pet odstotkov izplačanih sredstev.
Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje
Republike Slovenije
Ob-5264/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na
podlagi in v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11
– popr., 103/11 in 87/12), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba PRP),
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– 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
7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013),
– Uredbo 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 (EU) št. 1312/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. decembra 2011 o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih
določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo
resne težave v zvezi z njihovo finančno
stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12.
2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. 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),
– 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), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne
12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES)
št.1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede
načina za določanje uporabljene obrestne
mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih
podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja
iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10.
2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),objavlja
V. javni razpis
za UKREP 133 – Podpora skupinam
proizvajalcev pri dejavnostih
informiranja in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepa 133 »Podpora skupinam pro
izvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti
hrane« v okviru PRP 2007–2013 za delno sofinanciranje
izvajanja aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja
in pospeševanja prodaje na notranjem trgu za proizvode,
ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma
Republike Slovenije.
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Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša
5.000.000 EUR za naslednje skupine upravičencev, od
tega:
– 2.000.000 EUR za skupine proizvajalcev vključenih
v sheme kakovosti zaščitene označbe porekla – ZOP,
zaščitene geografske označbe – ZGO, zajamčene
tradicionalne posebnosti – ZTP in višje kakovosti (Prva
skupina upravičencev),
– 1.000.000 EUR za skupine proizvajalcev vključenih
v shemo kakovosti ekoloških proizvodov (Druga skupina
upravičencev),
– 1.000.000 EUR za skupine proizvajalcev vključenih
v shemo kakovosti integriranih pridelkov (Tretja skupina
upravičencev),
– 1.000.000 EUR za skupine proizvajalcev vključenih
v sheme kakovosti vina z označbo porekla (kakovostno
vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP) (Četrta skupina
upravičencev).
Kolikor razpisana sredstva za prvo, drugo, tretjo oziroma
četrtjo skupino upravičencev ne bodo porabljena se lahko
ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena
Uredbe PRP, proporcionalno razdeli ostalim skupinam
upravičencev iz javnega razpisa.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša
5.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih
postavk MKO, in sicer:
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU
– 1.250.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.

Stopnja pomoči

Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 70 %
upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež
Republike Slovenije pa 25 %. Najvišji znesek podpore na
projekt znaša 200.000,00 EUR.

Število vlog

En vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži največ eno vlogo.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je objavljen od 28. 12. 2012 do vključno
srede, 20. 2. 2013 do 24. ure.

Vnos vlog v prijavni
obrazec in predložitev
vlog:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem
in predložitev vloge poteka med 21. 1. 2013 do vključno
srede, 20. 2. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti
stroškov

Do podpore so upravičeni samo stroški, ki so nastali od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški,
ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo projekta,
nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev,
ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev, je
30. junij 2015.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore dejavnostim informiranja potrošnikov in
pospeševanja prodaje proizvodov, vključenih v sheme
kakovosti, je povečati obseg proizvodnje in trženja pro
izvodov z zaščitenim znakom oziroma simbolom kakovosti,
prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih proizvodov in živil in
s tem povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnem
besedilu: ARSKTRP), (Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana), tel. 01/580-77-92, faks. 01/478-92-06, e-mail:
aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(v nadaljnem besedilu: KGZS) so podrobneje navedene
v razpisni dokumentaciji
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 50. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam pro
izvajalcev za:
1. informiranje potrošnikov,
2. oglaševanje in
3. pospeševanje prodaje na notranjem
trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti Evropske unije oziroma Republike
Slovenije.
(2) Skladno z drugim odstavkom 50. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije
pri tem ukrepu:
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila:
i. zaščitena označba porekla – ZOP,
ii. zaščitena geografska označba – ZGO,
iii. zajamčena tradicionalna posebnost
– ZTP,
– vina z označbo porekla (kakovostno
vino zaščitena označba porekla (v nadaljnem besedilu: ZGP, vrhunsko vino ZGP in
vino priznano tradicionalno poimenovanje
(v nadaljnem besedilu: PTP)),
– integrirana pridelava in
– višja kakovost.
(3) Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti
oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter
bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne
možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu
in s tem na konkurenčnost agroživilskega
sektorja.
III. Vlagatelji
(1) Vlagatelji so skladno s prvim odstavkom 52. člena Uredbe PRP skupine pro
izvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo
proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode
ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole
kakovosti oziroma zaščitne znake in:
– so zaščitile svoje proizvode na ravni
EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku
pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko
označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
– združujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov
oziroma živil z oznako ekološke pridelave
oziroma,
– združujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma,
– so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma,
– združujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo
porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko
vino ZGP in vino PTP).
(2) Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe Komisije(ES) št. 1974/2006/ES
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) (v nadaljnem besedilu:
Uredba komisije (ES) št. 1974/2006), poklicnih in/ali panožnih organizacij, ki zastopajo
enega ali več sektorjev, ni mogoče ozna-
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čiti kot skupino proizvajalcev, znotraj tega
ukrepa.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
IV/1.1 Splošni pogoji:
IV/1.1.1 Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni. En vlagatelj lahko na ta javni razpis
vloži največ eno vlogo.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno z 52. členom in prvim odstavkom 53. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba,
ki združuje proizvajalce, ki sodelujejo v eni
od upravičenih shem kakovosti in je ustanovljena tudi za ta namen;
– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine pro
izvajalcev morajo uporabljati
simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– proizvodi iz shem kakovosti morajo biti
prisotni na trgu, kar pomeni, da morajo svoje
proizvode prodajati oziroma tržiti kot pro
izvode iz shem kakovosti;
(4) Skladno 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 katerikoli 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).
(5) Skladno s četrtim, petim, desetim in
dvanajstim odstavkom120. člena Uredbe
PRP:
– vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države,
– vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopki, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji; v skladu s 35. Členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 in 57/12 in 90/12; v nadaljnjem
besedilu ZKme-1)
– vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
IV/1.1.2 Projekt:
Skladno s 3. točko prvega odstavka
53. člena Uredbe PRP mora biti izdelan
program pospeševanja prodaje skupine pro
izvajalcev, ki vsebuje dva dela, in sicer:
– vizijo razvoja pospeševanja prodaje,
oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in s pričakovanimi
učinki (začetek vizije je leto vlaganja programa), ter
– natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katerega se skupina pro
izvajalcev prijavi na javni razpis.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
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(1) Skladno z drugim odstavkom druge točke 23. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1974/2006 mora upravičenec zagotoviti,
da vse oblike informiranja in pospeševanja
prodaje opozarjajo na posebne lastnosti
in prednosti proizvodov iz upravičenih shem
kakovosti, z določenim zaščitnim znakom
oziroma simbolom kakovosti še zlasti opozarjati na kakovost, posebne načine pridelave in predelave, specifične načine pro
izvodnje in na vpliv geografskega območja
na kakovost proizvoda. Te vsebine morajo
temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih
enakovrednih izsledkih.
(2) Pri izvajanju aktivnosti je skladno
z drugim odstavkom 53. člena Uredbe PRP
obvezujoče, da se na gradivu, namenjenem
za informiranje, oglaševanje in pospeševanje prodaje, pojavi kot glavno sporočilo
izključno ime proizvodov iz shem kakovosti,
naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol kakovosti proizvoda, in sicer:
– za ekološke proizvode: navedba imen
ekoloških pro
izvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti,
pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak
oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost): navedba
zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti
ter pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak
oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba in
zajamčena tradicionalna posebnost) in so
v postopku pridobivanja evropske zaščite:
navedba zaščitenega imena, naziv sheme
kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so integrirani, in za
proizvode, zaščitene kot višja kakovost: navedba imena oziroma vrsta proizvodov, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za kakovostna vina ZGP, vrhunska
vina ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba kategorije kakovosti vina in pravilna navedba vinorodnega območja oziroma
okoliša in imena.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES so do podpore
upravičene le informacijske, promocijske in
oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu.
(4) Na podlagi četrtega odstavka 53. člena Uredbe PRP in 6. točke 23. člena Uredbe 1974/2006/ES skladnost osnutkov informacijskih, promocijskih in oglaševalskih
gradiv s predpisi Evropske unije pred izvedbo aktivnosti potrdi ARSKTRP, po predhodnem mnenju MKO. Zahtevek za odobritev promocijskega gradiva mora biti na
ARSKTRP vložen vsaj 10 dni pred izvedbo
aktivnosti oziroma pred oddajo v tisk oziroma produkcijo.
(5) Skladno z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj,
po predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki
se ne šteje za naročnika, za stroške vseh
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od
10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno
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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 odgovarjanja
o netržnih pogojih poslovanja.
(6) Kolikor skupina proizvajalcev združuje proizvajalce različnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil, kateri niso vsi vključeni v sheme kakovosti mora iz veljavnega statuta,
pravil delovanja ali ustreznega dokumenta
biti razvidno:
– da je za namen zagotavljanja določb iz
52. člena Uredbe PRP, ustanovljena ločena
administrativna enota znotraj skupine pro
izvajalcev, ki združuje proizvajalce iz upravičenih shem kakovosti,
(7) Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno s četrtim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo
sredstev biti naložba/aktivnost, na katero se
zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Projekt mora
biti v celoti končan pred vložitvijo zadnjega
zahtevka za izplačilo.
Vlagatelj lahko za vsako leto izvajanja
programa vloži največ en zahtevek. Kadar program traja več let in vlagatelj vlaga
več zahtevkov, mora posamezni zahtevek
zajemati posamezno aktivnost v celoti in
mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela projekta.
Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se
lahko določi v odločbi o pravici do sredstev,
30. 6. 2015.
(2) Vse aktivnosti v priloženem projektu
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje do 30. 6. 2015.
(3) Skladno z devetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora upravičenec,
ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu
z navedenimi predpisi.
(4) Kot dokazilo za zaključek projekta
se šteje:
– končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, ki ga je treba
priložiti zadnjemu zahtevku ter
– druga dokazila, glede na posamične
upravičene stroške, kot so navedena v naslednji tabeli:
Št.

Aktivnost

Dokazilo o zaključku

1

Organizacija, priprava in sodelovanje na javnih
nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah,
delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oziroma
dogodkov

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz udeležbe na javnem nastopu, delavnici ali dogodku
(sejmu, razstavi itd.);
– načrt vlagateljevega prostora na sejmu, ki ga je pripravil
organizator;
– predstavljeno strokovno gradivo (referati itd.);
– lista prisotnih na dogodku (delavnice, forumi, okrogle mize itd.);
– vabila, objave v medijih (medijski plan, dogovor z izvajalcem;
slikovni prikaz reklame z razvidnim medijem in dnevom objave) itd.

2

Oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih in po
drugih kanalih komunikacije

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz degustacije z dnevom in lokacijo;
– slikovni prikaz oglaševalskih prostorov na prodajnih mestih;
– potrdilo organizatorja (trgovine) o prisotnosti na degustacij.
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Št.

Aktivnost

Dokazilo o zaključku

3

Priprava, izdaja in razdeljevanje informacijskega in
promocijskega gradiva

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz promocijskega materiala z datumom in lokacijo.
Če gre za jumbo plakate je potrebno predložiti slikovni prikaz vseh
jumbo plakatov z lokacijo in datumom;
– predložiti vzorce promocijskega materiala (razen jumbo plakatov);
– ureditev in postavitev spletnega mesta – navedba naslova spletne
strani ter slikovni prikaz vsebine;
– objava v medijih (medijski plan, dogovor z izvajalcem; slikovni
prikaz reklame z razvidnim medijem in dnevom objave).

4

Organizacija in vodenje drugih ustreznih oblik
informiranja

– pripravljena sporočila za javnost z razvidnim medijem in dnevom
objave;
– dogovor z izvajalcem (PR agencijo);
– slikovni prikaz izvedbe novinarske konference z listo prisotnih
novinarjev ter predstavljeno gradivo

(5) Skladno z 55. členom in četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja
dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Original izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov

2

Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo

3

Druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, ceniki itd.)

4

Poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. **

* kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi;
** k morebitnim vmesnim zahtevkom je treba predložiti vmesna poročila o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov,
zadnjemu zahtevku, pa se priloži končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov. Vmesna in končna poročila se pripravijo po navodilih za pripravo poročil o vrednotenju rezultatov projekta za ukrep 133. Navodila bodo objavljena
spletu skupaj z JR in RD.

(6) Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(7) Skladno z osmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo popolne zahtevke
na ARSKTRP, ki morajo ustrezati predpisanim pogojem. Sredstva se izplačajo na
transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(8) Skladno s sedmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci
vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici
do sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem
letu, morajo upravičenci zahtevek za izplačilo sredstev poslati ARSKTRP od 1. januarja
do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom
in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.
Skladno s tretjim odstavkom 117. člena
Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski
sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se
ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev.
Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje
natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami,
ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom
114. člena Uredbe PRP.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(9) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke,
se za razliko uporabi znižanje zneska glede
na 30. člen Uredbe 65/20011/EU, skladno
z devetim odstavkom 127. člena Uredbe
PRP.
(10) Skladno 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
MKO, in podrobnimi pravili o informiranju
in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe
1974/2006/ES
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Skladno s petim odstavkom 53. člena
Uredbe PRP mora biti prejemnik sredstev
vključen v shemo kakovosti in zagotoviti
uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola
kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
V. Omejitev sredstev
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega
proračuna Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije ali druga javna sredstva.
(2) Skladno s 23. členom Uredbe
1974/2006/ES se podpore ne dodelijo za:
– dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk,
– informacijske in promocijske dejavnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES) št
2826/2000,
– aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
na področju sadja, zelenjave, poljedelstva,
oljčnega olja in medu, ter se po poglavju
XI. Uredbe PRP ne priznajo kot skupine
proizvajalcev;
(3) Skladno z drugim odstavkom 51. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za:
– iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo
Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra
2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3
z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne
19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2.
2009, str. 1);
– projekte, ki prejmejo za isti namen
podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike, navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES;
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– iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj
ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142;
– za iste upravičene stroške, za katere
so bili vloženi zahtevki za podpore na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinom.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 51. členom Uredbe PRP
so upravičeni stroški, nastali pri informiranju
in pospeševanju prodaje za proizvode, ki
so vključeni v upravičene sheme kakovosti
hrane ter morebitni splošni stroški, ki so
neposredno povezani s pripravo in izvedbo
projekta in temeljijo na opredelitvah stroškov
iz 51. člena Uredbe PRP.:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

prva kategorija: Stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah, delavnicah in
drugih oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov
1

Stroški priprave idejne zasnove:
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek za idejno zasnovo ne sme presegati 50 %
skupne vrednosti za to kategorijo.

2

Stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti pred dogodkom:
– stroški priprave, tiska in distribucije vabil,
– stroški oglaševanja za najavo dogodka.

Znesek za izvedbo predsejemskih aktivnosti
oziroma aktivnosti pred dogodkom ne sme
presegati 40 % skupne vrednosti za to kategorijo.

3

Stroški najema oziroma zakupa prostora:
– stroški najema oziroma zakupa sejemskega prostora in prostorov
kjer se izvaja seminar, delavnica itd.,
– stroški zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu,
– stroški kotizacije,
– stroški navedbe v skupnem katalogu.

Znesek za tehnično izvedbo ne sme presegati 90 %
vrednosti skupne vrednosti za to kategorijo.

4

Stroški tehnične izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje, dogodka
– stroški arhitektonskega in scenskega oblikovanja,
– stroški tehnične zamisli javnega nastopa, tematske oddaje,
dogodka,
– stroški tehnične postavitve javnega nastopa, tematske oddaje,
dogodka,
– stroški izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje, dogodka.

Znesek za tehnično izvedbo ne sme presegati 90 %
vrednosti skupne vrednosti za to kategorijo.
Stroški dela pomožnega osebja, če gre za
zunanjega izvajalca, (hostese, moderatorji itd.), se
priznajo za največ tri osebe in sicer do višine največ
8 EUR/uro/osebo.
Stroški dela oseb redno zaposlenih pri upravičencu
oziroma članih skupine proizvajalcev, ki nastanejo
v času sodelovanja upravičenca na sejmu.
Stroški se priznajo za največ tri osebe in sicer
za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ
10 EUR/uro. Hrana in pijača za degustacijo, ki jo
zagotovi vlagatelj oziroma člani skupine, ter delo
zaposlenih oziroma članov skupine se dokazuje
z internimi obračuni, ki jih potrdi odgovorna oseba
vlagatelja. Strošek hrane in pijače za degustacijo ne
sme presegati 200 EUR na dan.
Honorarji za izvedbo strokovnih predstavitev, če gre
za zunanjega izvajalca. Stroški se priznajo do višine
največ 20 EUR/uro/osebo. Honorarji morajo biti na
časovnih preglednicah (time sheets).

5

Potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve

Stroški prevoza s sredstvi javnega prometa največ
treh oseb redno zaposlenih pri upravičencu ali
članov skupine proizvajalcev v zvezi s prisotnostjo
na dogodku (stroški letalske vozovnice za
ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem),
vozovnica za potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom, tramvajem
oziroma podzemno železnico, stroški potovanja
z avtomobilom (kilometrina, cestnina in parkirnina;
pri obračuni kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema, in sicer do višine, ki
se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne
všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini
povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem,
ki se ne vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih pri
upravičencu ali članov skupine proizvajalcev, za
največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med
dogodkom ter za največ en dan pred začetkom in
po koncu dogodka, ki se priznajo do višine največ
120 EUR/dan/osebo ob predložitvi plačanih računov
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Dodatna pojasnila

druga kategorija: Stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije
1

Stroški priprave idejne zasnove
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek ne sme presegati 40 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

2

Stroški izvedbenega oblikovanja razstavnega prostora, stojnice itd.

Znesek ne sme presegati 10 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

3

Stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.:
– stroški priprave razstavne konstrukcije,
– stroški postavitve in podiranja,
– stroški prevoza na prodajno mesto, razstavni prostor,
– stroški upravljanja razstavnega prostora, stojnice (energija,
ogrevanje in voda),
– stroški priključitve in uporabe interneta,
– stroški najema tehničnih pripomočkov za izvedbo akcije (računalnik,
projektor in podobno, hladilne vitrine in omare, slamoreznice, itd.).

Znesek ne sme presegati 50 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

4

Stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih mestih:
– stroški najema oziroma zakupa prostora za stojnico,
– stroški najema oziroma zakupa prostora razstavnih površin (panoji,
table, itd. za namene oglaševanja).

Znesek ne sme presegati 50 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

5

Stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih:
– stroški degustacij,
– honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij.

Znesek ne sme presegati 90 % skupne vrednosti za
to kategorijo.
Honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij
(moderatorji, hostese itd.) se priznajo za največ tri
osebe in sicer do višine največ 8 EUR/uro/osebo.
Stroški dela oseb redno zaposlenih pri upravičencu
oziroma članih skupine proizvajalce se priznajo za
največ tri osebe in sicer za povprečno največ 12
ur/dan do višine največ 10 EUR/uro. Hrana in pijača
za degustacijo, ki jo zagotovi vlagatelj oziroma
člani skupine, ter delo zaposlenih oziroma članov
skupine se dokazuje z internimi obračuni, ki jih
potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Strošek hrane
in pijače za degustacijo ne sme presegati 100 EUR
na dan.

6

Potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve

Stroški prevoza s sredstvi javnega prometa največ
treh oseb redno zaposlenih pri upravičencu ali
članov skupine proizvajalcev v zvezi s prisotnostjo
na dogodku (stroški letalske vozovnice za
ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem),
vozovnica za potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom, tramvajem
oziroma podzemno železnico, stroški potovanja
z avtomobilom (kilometrina, cestnina in parkirnina;
pri obračuni kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema, in sicer do višine, ki
se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne
všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini
povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem,
ki se ne vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih pri
upravičencu ali članov skupine proizvajalcev, za
največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške
med dogodkom, ki se odvija zunaj kraja sedeža
vlagatelja ali članov skupine proizvajalcev. Stroški
se priznajo do višine največ 120 EUR/dan/osebo
ob predložitvi plačanih računov

tretja kategorija: Stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za namene obveščanja potrošnikov
in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti
1

Stroški priprave idejne zasnove
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek za idejno zasnovo ne sme presegati 50 %
skupne vrednosti za to kategorijo.

2

Stroški izvedbenega in grafičnega oblikovanja, produkcije

Znesek ne sme presegati 20 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

3

Stroški zakupa medijskega prostora in časa za oglaševanje

Znesek ne sme presegati 80 % skupne vrednosti za
to kategorijo.
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4

Stroški ureditve in postavitve spletnega mesta:
– stroški izdelave spletnih strani,
– stroški zakupa prostora na strežniku,
– stroški vzdrževanja spletnega mesta.

Znesek ne sme presegati 80 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

5

Stroški tiskanja gradiv (publikacije (letaki, zloženke, brošure, karte,
revije, itd.), plakati različnih velikosti, druge vrste gradiv)

Znesek ne sme presegati 90 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

6

Stroški zapisov na drugih medijih (CD, DVD, itd.)

Znesek ne sme presegati 50 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

7

Honorarji zunanjih izvajalcev (za zasnovo, izvedbo ter upravljanje
akcij)

Znesek honorarjev ne sme presegati 15 % skupne
vrednosti za to kategorijo.
Honorarij za zasnovo, izvedbo ter upravljanje akcij,
če gre za zunanjega izvajalca se priznajo do višine
največ 15 EUR/uro/osebo. Honorarji morajo biti na
časovnih preglednicah (time sheets).

8

Stroški distribucije predvidenih objav in avdiovizualnega gradiva

Znesek ne sme presegati 20 % skupne vrednosti za
to kategorijo.

četrta kategorija: Stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje
kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti
1

Odnosi z javnostmi
– stroški priprave sporočil za javnost,
– stroški tiskovnih konferenc (stroški priprave gradiv za novinarje,
stroški prevajanja, stroški najema prostora in opreme za izvedbo
tiskovne konference, stroški tehničnih in drugih storitev za izvedbo
tiskovne konference, stroški vabil (tisk in razpošiljanje), stroški
izvedbe tiskovne konference)

Znesek za pripravo sporočil za javnost ne sme
presegati 20 % skupne vrednosti za to kategorijo.
Znesek za tiskovno konferenco ne sme presegati
80 % skupne vrednosti za to kategorijo.
Upravičeni so stroški aktivnosti, ki jih izvede
zunanja strokovna organizacija.

Splošni stroški
1

Stroški priprave vloge:
– stroški priprave vloge,
– stroški priprave programa pospeševanja prodaje skupine pro
izvajalcev.

Zneski ne smejo presegati 3 % upravičenih stroškov
projekta.

2

Stroški priprave zahtevkov za izplačilo
– stroški priprave zahtevkov,
– stroški priprave vmesnih in končnega poročila o vrednotenju
rezultatov in doseženih učinkov.

Zneski ne smejo presegati 2 % upravičenih stroškov
projekta.

(2) Skladno s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do
podpore pa so skladno z četrtim odstavkom
51. člena Uredbe PRP upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Skladno z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
30. junij 2015.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Do podpore pa niso upravičeni tudi
ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški:
– stroški tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančni stroški,
– splošni upravni stroški.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Do sofinanciranja so upravičeni
izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz
53. člena Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili za izbor vlog, določenimi
v razpisni dokumentaciji k temu javnemu
razpisu in v tem javnem razpisu. Vloge
se ocenijo na podlagi podrobnejših meril
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za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na
podlagi naslednjih meril:
Podrobnejša merila
1

2

Najvišje možno
število točk

Strokovna ocena projekta

40

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

10

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

20

Ekonomska ocena

60

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani učinki

30

2.b. Ekonomska storilnost – produktivnost

5

2.c. Tržna proizvodnja

25

Skupaj 1.–2.

100
(2) Skladno z drugim odstavkom
54. člena Uredbe PRP in četrtim odstavkom 115. člena se izberejo vloge, ki so na
podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem
javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo
minimalni prag se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po vrstnem redu višine
prejetih točk, do porabe sredstev za posamezen namen v javnem razpisu.
Postavljeni prag minimalnega števila
točk za ta javni razpis znaša 61 točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu
oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 55. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do vključno 70 % celotnih
upravičenih stroškov projekta.
(3) Skladno s 55. členom Uredbe PRP
znaša za sheme kakovosti Evropske unije
(ekološka pridelava in predelava, zaščiteni
kmetijski pridelki oziroma živila in kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju) in nacionalne sheme
kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) najvišji znesek podpore na projekt
do vključno 200.000,00 EUR. V okviru tega
javnega razpisa lahko en vlagatelj vlaga
samo eno vlogo.
(4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za izplačilo sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKO. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki upravičeni do podpore, merila
za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec PRP_09);
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(d) Poročilo o opravljenem delu (obrazec
PRP_10)
(e) Zahtevek za odobritev informacijskega, promocijskega in oglaševalskega gradiva.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh MKO in ARSKTRP.
(3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do
četrtka od 8. do 14.30, ali na informacijskih
točkah KGZS, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 117. členom Uredbe PRP se prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni
obrazec – vloga, ki je izpolnjen in oddan
v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na
javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje
natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določata javni
razpis in razpisna dokumentacija in ki ga
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom
114. člena uredbe PRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom
117. člena uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca
v elektronski sistem objavijo na spletni strani
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP:
http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vnos prijavnega
obrazca v elektronski sistem in predložitev
vloge na AKTRP poteka od ponedeljka,
21. 1. 2013 do vključno srede, 20. 2. 2013,
do 24. ure. Javni razpis se objavi v Uradnem
listu RS 28. 12. 2012, elektronski vnos vlog
se začne 21. 1. 2013.
(4) V skladu z 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 Ljubljana,
in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki
je 20. 2. 2013.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKO.
(6) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu zavrže.
(7) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
(1) Skladno z drugim odstavkom 55. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim
javnim razpisom v skladu s postopkom iz
XXII. Poglavja Uredbe PRP.
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
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(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) V skladu z drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev
vloge na javni razpis 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev
od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum
in čas njenega prejema se šteje datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga ponovno pregleda.
(6) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se popolne vloge
oceni na podlagi podrobnejših meril, določenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Sredstva se odobrijo vlogam, ki
dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag
minimalnega števila točk, ki je 61 in sicer po
vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe
sredstev za ta JR.
(7) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev,
ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način iz prvega odstavka 114. člena te
uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
(8) Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se 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 lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja,
sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih
dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) 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 MKO.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
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sredstev. Znižanja in morebitne sankcije
se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
XI/3: Neizpolnitev in kršitev obveznosti
(1) Pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar končni prejemnik
sredstva uporablja v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, 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 v skladu s 57. členom ZKme-1.
(2) Če pride do neupravičenega plačila
iz prejšnjega odstavka, se končnemu prejemniku sredstev izda odločba, s katero se
zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi
rok vračila dodeljenih sredstev. Če končni
prejemnik sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega
podpoglavja se končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve
in naslednje koledarsko leto.
(4) 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. Upravičenec lahko na ARSKTRP
pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(5) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(6) 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.

(7) 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 in okolje
Republike Slovenije
Ob-5265/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi in
v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr.,
103/11 in 87/12), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– 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 6. 6. 2012 (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 (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb
o finančnem upravljanju za nekatere države
članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L
št. 339 z dne 21. 12. 2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. 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),
– 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), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št.937/2012 z dne 12. oktobra 2012
o spremembi uredb (ES) št.1122/2009 in
(EU) št.65/2011 glede načina za določanje
uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev
sheme neposrednih podpor za kmete iz
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore
za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor
iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L
št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),objavlja
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VI. javni razpis
za UKREP 142 – podpora za
ustanavljanje in delovanje skupine pro
izvajalcev za leta 2013, 2014 in 2015
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 142
»Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013
za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave
in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov. (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine
proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 800.000 EUR. Sredstva
se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 600.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 200.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 5 odstotkov obsega lastne tržne proizvodnje skupine,
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 28. 12. 2012 do vključno srede, 20. 2. 2013 do 24. ure.

Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka med 21. 1. 2013
do vključno srede, 20. 2. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Do podpore v okviru tega javnega razpisa so upravičene skupine proizvajalcev v obdobju
prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.
Skupine proizvajalcev lahko v okviru tega javnega razpisa vlagajo vloge za leto 2013, 2014
in 2015.
V okviru tega javnega razpisa so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali
od 21. 2. 2013 do 30. 6. 2015. Vlagatelj lahko vloži eno vlogo na ta javni razpis, in sicer
lahko vloži za obdobje od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2013 ali od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2014
ali od 21. 2. 2013 do 30. 6. 2015
Podpora se vlagatelju dodeli za izbrano obdobje ločeno po letih od 21. 2. 2013
do 31. 12. 2013 (leto 2013) ali od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2014 (leto 2013 in leto 2014)
ali od 21. 2. 2013 do 30. 6. 2015 (leto 2013, leto 2014 in leto 2015).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo projekta, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke
pridelave in proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije
ponudbe in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju
dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana) tel. 01/580-77-92,
faks: 01478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 56. člena
Uredbe PRP je namen podpore razbremenitev administrativnega ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje
zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Skladno z drugim odstavkom 56. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi:
– povečanja obsega proizvodnje članov
skupine proizvajalcev,
– povečanja skupnega trženja kmetijskih
pro
izvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna
cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti),
– izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 56. člena
Uredbe PRP so predmet podpore naslednje
upravičene aktivnosti:
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– Administrativno delovanje skupine pro
izvajalcev:
– ureditev prostorov in nakup pripadajoče opreme za opravljanje dejavnosti,
– registracija skupine proizvajalcev,
– nakup informacijske tehnologije in
druge opreme,
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup materiala za pospeševanje
prodaje pridelkov oziroma živil skupine pro
izvajalcev.
– Stalna zaposlitev za najmanj polovični
delovni čas za namene delovanja skupine
proizvajalcev za najmanj dobo upravičenosti podpore.
– Nabava in vgradnja opreme za namene skupnega trženje kmetijskih pridelkov
oziroma živil skupine proizvajalcev.
– Delovanje in oblikovanje skupnih pravil
skupine proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 1698/2005/ES.
V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo
skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži
sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini
ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj
tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni
odpovedni rok. Določena morajo biti skupna
pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti
proizvodov ali ekološke pridelave), skupna
pravila o dajanju blaga v promet in pravila
v zvezi s podatki o pro
izvodu, predvsem
glede na spravilo in razpoložljivost pridelka.
– Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih
let, ki vsebuje petletno vizijo razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt in načrt za
dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj
25 % vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine pro
izvajalcev. Petletna vizija
mora vsebovati:
– idejni načrt usklajevanja pridelave
in predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov
svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam
proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce
in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski proizvodi, upravičeni znotraj tega javnega razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12 in 90/12, v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) z naslednjimi označbami:
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost.
III. Vlagatelji
Vlagatelji so skladno z 58. členom Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne
osebe in jih prizna minister za kmetijstvo in
okolje po 89. členu ZKme-1 in Pravilniku
o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem
kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09 in 6/10)
in ki:
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega
kmetijskega proizvoda na trgu ali;
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega območja Republike
Slovenije zaradi skupnega nastopa ekolo-
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ških kmetijskih proizvodov s tega območja
na trgu ali;
– Združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega kmetijskega proizvoda ali pro
izvodov zaradi skupnega nastopa tega pro
izvoda ali proizvodov na trgu.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s 58. členom Uredbe PRP
in prvim odstavkom 59. člena Uredbe PRP
mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina pro
izvajalcev pri MKO;
– skupina proizvajalcev mora imeti člane, ki v določenem deležu svoje proizvode
tržijo tudi preko skupine proizvajalcev;
– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine pro
izvajalcev uporabljajo simbol
kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– do podpore so upravičene skupine pro
izvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu
priznanja skupine proizvajalcev.
(4) Skladno 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 katerikoli 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).
(5) Skladno z desetim in dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti
vlagatelj:
– za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun za nakazilo sredstev
v skladu s 35. členom ZKme-1
– ki je pravna oseba, dejavnost, ki
je predmet podpore, registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
Projekt:
Skladno s 3. točko prvega odstavka
59. člena Uredbe PRP mora biti izdelan
operativni program dejavnosti za obdobje
najmanj petih let, ki vsebuje:
– Petletno vizijo razvoja skupine pro
izvajalcev. Vizija mora vsebovati:
a. Idejni načrt usklajevanja pridelave
s povpraševanjem,
b. Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih
pridelkov oziroma živil svojih članov,
c. Načrt priprave pravil skupnega trženja,
informiranja in promocije
– letni projekt za povračilo stroškov, ki
mora vključevati natančen načrt aktivnosti,
ki se bodo izvedle v okviru letnega projekta in
– načrt za dosego skupnega trženja pro
izvodov za vsaj 25 % vrednost celotne pro
izvodnje vseh članov skupine proizvajalcev.
Načrt skupnega trženja preko skupine pro

izvajalcev mora biti v odstotkih razdeljen
po letih.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
(1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005
mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina
pro
izvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za
prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo
grosistom. Za dosego tega namena mora
skupina proizvajalcev v petletnem obdobju
od priznanja do zadnjega izplačila sredstev
oziroma peto leto od priznanja poskrbeti,
da bo zagotovila skupno trženje proizvodov
za vsaj 25 % vrednosti celotne proizvodnje
vseh članov. Skupina bo 25 % skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo
jasno sklenjene tudi na ime skupine pro
izvajalcev (tripartitne pogodbe so dovoljene
v primeru, da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno navedena).
Skupina proizvajalcev bo morala pri vsakem zaključku projekta (za vsako koledarsko leto) dokazovati dosego načrtovanega
deleža skupnega trženje proizvodov pri vrednotenju rezultatov, ki je obvezno dokazilo
pri zadnjem zahtevku. Načrtovan delež skupnega trženja proizvodov po letih je definiran v projektu.
Ne glede na dobo financiranja mora skupina pro
izvajalcev peto leto od priznanja
dokazovati dosego 25 % deleža vrednosti
celotne proizvodnje vseh članov, ki se bo
tržila preko skupine proizvajalcev. Skupina
proizvajalcev bo dosego 25 % deleža skupnega trženja preko skupine proizvajalcev
dokazovala:
– pri zadnjem vrednotenju rezultatov in učinkov, ki ga opravi skupina pro
izvajalcev pred zadnjim izplačilom in bo
opravljeno peto leto od priznanja skupine
proizvajalcev in
– pri kontroli na kraju samem, ki se bo
izvedla po petletnem obdobju od priznanja
skupine proizvajalcev.
(2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b)
prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo
kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov.
Skupina proizvajalcev mora voditi svoje knjigovodstvo od članov skupine proizvajalcev
ločeno.
(3) Za zagotavljanje namenov določenih
v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec pred zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je dosegel
v obdobju financiranja od svoje ustanovitve.
(4) Skladno z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj,
po predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki
se ne šteje za naročnika, za stroške vseh
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji
od 10.000 eurov (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 odgovarjanja
o netržnih pogojih poslovanja.
(5)Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
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IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno s četrtim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora pred vložitvijo
posameznega zahtevka za izplačilo sredstev biti aktivnost, na katero se zahtevek
za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in
vsi računi plačani. Projekt mora biti v celoti
končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka
za izplačilo.
Vlagatelj lahko za vsako leto izvajanja
programa vloži največ en zahtevek (leto
2013, leto 2014 in leto 2015). Kadar program traja več let in vlagatelj vlaga več
zahtevkov, mora posamezni zahtevek
zajemati posamezno aktivnost v celoti in
mora predložiti ustrezna dokazila iz druge
točke tega poglavja, ki se zahtevajo glede
zaključka tega dela projekta.
Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se
lahko določi v odločbi o pravici do sredstev,
30. 6. 2015.
(2) Kot dokazilo za zaključek projekta
v koledarskem letu se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov
v letu za katero se vlaga zahtevek.
(3) Skladno z devetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP upravičenec, ki se
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja
oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je
bila izdana odločba o pravici do sredstev,
zahtevku priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Original izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov

2

Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo

3

Druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, plačilne liste, embalaža, idejna
zasnova stojnice, ceniki itd.)

4

Poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. Vrednotenje mora obvezno
vsebovati podatke o dosegi načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov preko skupine proizvajalcev za koledarsko
leto za katero se je vlagal zahtevek (peto leto od ustanovitve mora doseči vsaj 25 % delež).**

* Kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev
izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi;
** To dokazilo se priloži zahtevku
(5) Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(6) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno z osmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, popolne zahtevke za izplačilo sredstev, ki morajo ustrezati predpisanim pogojem, na ARSKTRP, kateri sredstva
izplača na transakcijski račun upravičenca
po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
(7) Skladno s sedmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci
vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici
do sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem letu, morajo upravičenci zahtevek za
izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP od
1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra
do 31. decembra. Zahtevki, poslani med

Stran

2866 /

Št.

106 / 28. 12. 2012

6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom
zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(8) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska glede na
30. člen Uredbe 65/2011/EU, skladno z devetim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
(9) Skladno 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

Št.

objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju
javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
(1) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora prejemnik sredstev
biti vključen v shemo kakovosti, še najmanj
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva državnega proračuna Re-

publike Slovenije ali sredstva Evropske unije
ali druga javna sredstva.
(2) Skladno s sedmim odstavkom 57. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za:
– projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma panožne organizacije proizvajalcev, ki
zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se znotraj
tega ukrepa ne priznajo kot skupine pro
izvajalcev;
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske
politike, navedenih v Uredbi 1974/2006/ES;
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 57. člena
Uredbe PRP so upravičeni stroški tisti, ki so
nastali pri izvajanju upravičenih aktivnostih
administrativnega delovanja prvih pet let po
datumu registracije skupine pro
izvajalcev
ter zajemajo:

Najvišja dovoljena zgornja meja
na aktivnost

Dodatna pojasnila

– stroški usposobitve prostorov

– Znesek lahko doseže
100 % vrednosti celotnega
stroška, vendar ne več kot
35.000,00 EUR

– vsi stroški priključitve za tehnološko in informacijsko
podporo (telefon, elektrika, internet, ITV, kabelska),
– strošek najemnine prostora in najem parkirnega
mesta, kjer je sedež skupine proizvajalcev.

– stroški registracije skupine
proizvajalcev

– do 4000,00 EUR

– vsi stroški, ki nastanejo pri prvotni registraciji skupine
proizvajalcev (upravna taksa, sodni stroški).

– stroški nakupa informacijske
tehnologije (programska in
strojna oprema) in druge
pisarniške opreme

– Znesek lahko doseže
100 % vrednosti celotnega
stroška, vendar ne več kot
50.000,00 EUR razen za:
– nakup fotoaparata za katerega
je najvišja dovoljena zgornja
meja 1000,00 EUR in
nakup fotokopirnega stroja za
katerega je najvišja dovoljena
zgornja meja 8.000,00 EUR

– računalniška oprema s programsko opremo, tiskalniki
(največ 3), stacionarni telefoni (največ 3), telefaks
(največ 1), fotokopirni stroj (največ 1), scanner (največ
1), LCD projektor (največ 1), fotoaparat (največ 1),
blagajna (največ 4) – kjer je navedena količina se
razume za celotno obdobje financiranja, torej za prvih
pet let od priznanja.
– Pisarniški material (papir, kartuše, mape, registratorji,
lepilo, lepilni trak, škarje, luknjač, USB ključ ipd.) in
pisarniška oprema (mize, omare, predalniki, police,
projekcijsko platno ipd.)

– stroški pospeševanja prodaje

– Znesek lahko doseže
100 % vrednosti celotnega
stroška, vendar ne več kot
50.000,00 EUR

– strošek organizacij degustacij v okviru predstavitve
svojih proizvodov,
– strošek priprave informacijskega materiala glede
obveščanja o delovanju skupini in svojih proizvodov
(letaki, uradni ceniki, brošure, katalogi ipd.)
– strošek vzpostavitve spletne strani skupine pro
izvajalcev z uradnim cenikom proizvodov
– strošek vrednotenja doseženih rezultatov in učinkov
projekta skupine proizvajalcev

2

Stroški stalne zaposlitve ene
osebe za namene delovanja
skupine proizvajalcev.

– Znesek lahko doseže 100 %
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne več kot:
– 2.100,00 EUR bruto na mesec
za poln delovni čas oziroma
– 1.300 EUR bruto na mesec za
polovičen delovni čas.

– strošek plače enega zaposlenega s strani skupine pro
izvajalcev se krije samo za dobo odobrenega projekta za
poln oziroma polovičen delovni čas

3

Stroški priprave skupnih pravil
o proizvodnji

– do 10.000,00 EUR

– strošek organizacije in vodenja sestankov
– honorar ekspertov
– avtorsko strokovno delo
– strošek uvajanja vseh sprejetih pravil

4

Stroški priprave operativnega
programa in splošni stroški
(priprava vloge in operativnega
programa, priprava zahtevkov
za izplačilo)

– do 2.000,00 EUR

Strošek se krije v višini do vključno pet odstotkov
upravičenih stroškov projekta in sicer za:
– honorar zunanjih izvajalcev za pripravo vloge in
operativnega programa
– strošek priprave zahtevkov za izplačilo sredstev

5

Stroški nabave primerne
opreme, ki je nujno potrebna
za skupno trženje kmetijskih
pridelkov oziroma živil skupine
proizvajalcev

– Znesek lahko doseže
100 % vrednosti celotnega
stroška, vendar ne več kot
50.000,00 EUR

– strošek nabave in oblikovanja skupne embalaže
(zaboji, pakirne škatle, steklenice, vrečke ipd.)
– strošek nabave razstavne vitrine (hladilne, steklene,
odprte ipd.)
– strošek nabave in oblikovanja stojnice

1

Upravičeni strošek
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Stroški administrativnega
delovanja skupine proizvajalcev:
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(2) Skladno z drugim odstavkom 57. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, najkasneje do 30. 06
2015. Do podpore pa so skladno s četrtim
odstavkom 57. člena Uredbe PRP upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po
1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred
datumom začetka upravičenosti stroškov
ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 59. člena
Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili
za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge
se ocenijo na podlagi podrobnejših meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na
podlagi naslednjih meril:
Merila

1

2
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od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2014 ali od 21. 2.
2013 do 30. 6. 2015.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno z 61. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5 % obsega lastne
tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje pro
izvode tržijo na dan objave JR za preteklo leto. Delež podpore v % je predstavljen
v spodnji tabeli:
Št.

Predmet

Delež podpore v %

1

Pri obsegu lastne
tržne proizvodnje do
1.000.000 EUR je
maksimalna višina
podpore v prvih petih
letih naslednja:

Prvo leto: 5 % od tržne
proizvodnje
Drugo leto 5 % od tržne
proizvodnje
Tretje leto: 4 % od tržne
proizvodnje
Četrto leto: 3 % od tržne
proizvodnje
Peto leto: 2 % od tržne
proizvodnje

2

Pri obsegu lastne
tržne proizvodnje nad
1.000.000 EUR je lahko
maksimalna višina
podpore v prvih petih
letih naslednja:

Prvo leto: 2,5 % od tržne
proizvodnje
Drugo leto 2,5 % od tržne
proizvodnje
Tretje leto: 2,0 % od tržne
proizvodnje
Četrto leto: 1,5 % od tržne
proizvodnje
Peto leto: 1,5 % od tržne
proizvodnje

3

Ne glede na obseg
lastne tržne pro
izvodnje, v vsakem od
prvih petih let podpora
ne sme presegati
naslednjih zneskov:

Za prvo leto: 100.000 EUR
Drugo leto: 100.000 EUR
Tretje leto: 80.000 EUR
Četrto leto: 60.000 EUR
Peto leto: 50.000 EUR

Najvišje
možno število
točk

Strokovna ocena projekta

45

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine pro
izvajalcev:

15

Ocena tržne proizvodnje

55

2.a. Izvedljivost priloženega projekta
in pričakovani učinki

40

2.b. Tržna proizvodnja

15

Skupaj

100

(2) Skladno s 60. členom in četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se izberejo
vloge, ki so na podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki
presežejo minimalni prag se izberejo tiste, ki
dosežejo višje število točk po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezen javni razpis.
Postavljeni prag minimalnega števila
točk za ta javni razpis znaša 40. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu
oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s prvim odstavkom 61. člena
in tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP
se sredstva dodelijo upravičencu v obliki nepovratnih sredstev, na podlagi vloge, vendar
le za prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.
Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za leto 2013, 2014 in
2015 za stroške nastale od zaprtja javnega
razpisa do vključno 30. 6. 20115, in sicer za
obdobje od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2013 ali
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(4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za izplačilo sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKO. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki so upravičeni do podpore,
merila za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev;
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mko.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do
četrtka od 8. do 14.30, ali na informacijskih
točkah KGZS, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 117. členom Uredbe PRP se prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni
obrazec – vloga, ki je izpolnjen in oddan
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v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na
javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje
natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določata javni
razpis in razpisna dokumentacija in ki ga
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom
114. člena uredbe PRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom
117. člena uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca
v elektronski sistem objavijo na spletni strani
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP:
http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom
identifikacijske kode. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge
na AKTRP poteka od ponedeljka 21. 1. 2013
do vključno srede 20. 2. 2013 do 24. ure.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS
28. 12. 2012, elektronski vnos vlog se začne
21. 1. 2013
(4) V skladu z 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 dne po objavi
javnega razpisa, do zaprtja javnega razpisa,
ki je 20. 2. 2013.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKO.
(6) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu zavrže.
(7) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
(1) Skladno s šestim odstavkom 61. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim
javnim razpisom v skladu s postopkom iz
XXII. Poglavja Uredbe PRP.
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v 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) V skladu s drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev vloge na
javni razpis 15 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP.
Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP
se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev
od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum
in čas njenega prejema se šteje datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga ponovno pregleda.
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(6) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se popolne vloge
oceni na podlagi podrobnejših meril, določenih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Sredstva se odobrijo vlogam, ki
dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag
minimalnega števila točk, ki je 40 in sicer po
vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe
sredstev za ta javni razpis.
(7) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev,
ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način iz prvega odstavka 114. člena te
uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
(8) Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRp se 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 lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja,
sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih
dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole 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 MKO.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije
se uporabijo skladno z 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
XI/3: Neizpolnitev in kršitev obveznosti
(1) Pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar končni prejemnik
sredstva uporablja v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, 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 obrestmi
v skladu s 57. členom ZKme-1.
(2) Če pride do neupravičenega plačila
iz prejšnjega odstavka, se končnemu prejemniku sredstev izda odločba, s katero se
zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi
rok vračila dodeljenih sredstev. Če končni
prejemnik sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.

(3) V primerih iz prvega odstavka tega
podpoglavja se končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve
in naslednje koledarsko leto.
(4) 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. Upravičenec lahko na ARSKTRP
polje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša
na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov
za izplačilo sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(5) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(6) 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.
(7) 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 in okolje
Republike Slovenije
Ob-5268/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11,37/11 – popr.,
103/11 in 87/12, v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. 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 Evropskega parlamenta
in Sveta (EU) št. 1312/2011 z dne 19. de-
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cembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb
o finančnem upravljanju za nekatere države
članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L
št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES) 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 Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/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) zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012
o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 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. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– 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. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C
št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije
244/2004/ES),
– 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 30 z dne 31. 1.
2009, str. 112) (v nadaljnjem besedilu: Sklep
Sveta 144/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
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javni razpis
za UKREP 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti okviru PRP 2007–2013.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša
7.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih
postavk MKO in sicer:
– 5.250.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP
2007–2013 – EU,
– 1.750.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane
vrednosti naložbe, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež
Republike Slovenije pa 25 %. V primeru naložb v obnovljive
vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Vrsta javnega razpisa:

ZAPRTI

Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je objavljen od 28. 12. 2012 do vključno
28. 2. 2013 do 24. ure.

Vnos vlog v elektronski
prijavni obrazec
in predložitev vlog:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev
vloge poteka med 4. 2. 2013 do vključno 28. 2. 2013.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali
po datumu 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, ki so nastali
pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
samo od 1. januarja 2007 naprej do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti
na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev
opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje
novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.
Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih
razmer na kmetiji.

Informacije o 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-pošta: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
2. Predmet podpore
2.1 V skladu z 62. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
2.1.1 proizvodne dejavnosti, povezane
s tradicionalnim znanjem na kmetiji, navedene v Prilogi Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08
– Zkme-1; v nadaljnem besedilu: Uredba
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji) pod naslovom Domača obrt in izdelki tradicionalnih
znanj;
2.1.2 pro
izvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi
l Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL
C št. 83 z dne 30. marca 2010, str. 47), in
drugih nekmetijskih pro
izvodov na kmetiji
po standardni klasifikaciji dejavnosti dejavnosti (v nadaljnem besedilu: SKD) v skladu
s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
2.1.2.1 področje C – Predelovalne dejavnosti:
2.1.2.1.1 oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
2.1.2.1.2 oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
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2.1.2.1.3 oddelek 15 Proizvodnja usnja,
usnjenih in sorodnih izdelkov,
2.1.2.1.4 oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen
za določene izdelke navedene v Prilogi 1:
Seznam proizvodov prve stopnje predelave
lesa)),
2.1.2.1.5 oddelek 17 Proizvodnja papirja
in izdelkov iz papirja,
2.1.2.1.6 oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
2.1.2.1.7 oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
2.1.2.1.8 oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
2.1.2.1.9 oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav in pododdelka 25.4 Proizvodnja orožja in streliva),
2.1.2.1.10 oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
2.1.2.1.11 oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
2.1.2.1.12 oddelek 28 Proizvodnja drugih
strojev in naprav,
2.1.2.1.13 oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
2.1.2.1.14 razred 30.99 Pro
izvodnja
vprežnih in drugih vozil,
2.1.2.1.15 oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
2.1.2.1.16 oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
2.1.2.1.17 oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;
2.1.2.2 področje D – Oskrba z električno
energijo, plinom in paro:
2.1.2.2.1 oddelek 35 Oskrba z električno
energijo, plinom in paro;
2.1.3 prodajne dejavnosti na kmetiji po
SKD
2.1.3.1 področje G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil:
2.1.3.1.1 pododdelek 45.2 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil;
2.1.4 storitvene dejavnosti na kmetiji:
2.1.4.1 področje I – Gostinstvo:
2.1.4.1.1 oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
2.1.4.1.2 oddelek 56 – Dejavnost strežbe
jedi in pijač,
2.1.4.2 negostinske dejavnosti, navedene v Prilogi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pod naslovom Negostinske
dejavnosti;
2.1.4.3 področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti:
2.1.4.3.1 oddelek 75 – Veterinarstvo;
2.1.4.4 področje P – Izobraževanje:
2.1.4.4.1 razred 85.10 Predšolska vzgoja,
2.1.4.4.2 razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti,
2.1.4.4.3 razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje;
2.1.4.5 področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
2.1.4.5.1 oddelek 86 Zdravstvo
2.1.4.5.2 oddelek 87 Socialno varstvo
z nastanitvijo,
2.1.4.5.3 oddelek 88 Socialno varstvo
brez nastanitve;
2.1.4.6 področje S – Druge dejavnosti:
2.1.4.6.1 oddelek 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
2.1.4.6.2 oddelek 96 Druge storitvene
dejavnosti.
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3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe PRP so vlagatelji člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
3.1.1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega
gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki
posamezniki,
3.1.2 pravne osebe, ki v času oddaje
vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko
dejavnost in so kmetijska gospodarstva po
zakonu, ki ureja kmetijstvo.
3.2 V skladu s tretjim odstavkom 64. člena mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg
kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.
3.3 V skladu s prvim odstavkom 65. člena Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo, ki kandidira na predmet podpore
iz 62. člena Uredbe PRP, vpisano v RKG.
3.4 V skladu s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP morajo biti kmetijska gospodarstva dejavna. V skladu s četrto
točko 3. člena Uredbe PRP je dejavno kmetijsko gospodarstvo je 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 kmetiji 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. Enota
vloženega dela pa pomeni obseg dela, ki
ga opravi ena oseba, ki je zaposlena za
določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma
eno polno delovno moč, ki znaša 1800 ur
letno. V letu 2011 je bruto prihodek na enoto
vloženega dela v RS znašal 8.977,20 EUR.
3.5 V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe PRP morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati kriterije za mikro podjetja iz
Priloge l Uredbe 800/2008/ES (manj kot 10
zaposlenih in ne presega 2.000.000 EUR
letnega prometa in/ali letne bilančne vsote).
3.6 Vlagatelju se sredstva nakažejo
na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 in 57/12 in 90/12; v nadaljnjem
besedilu: ZKme-1).
3.7 V skladu z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
3.8 V skladu z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj,
ki je pravna oseba, dejavnost, ki je predmet
podpore registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
4. Pogoji in obveznosti
4.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
oddaji vloge na javni razpis
4.1.1 Splošni pogoji
4.1.1.1 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.
4.1.1.2 V skladu z drugo in peto točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP mora
imeti vlagatelj sedež dejavnosti, opravljati
dejavnost in lokacijo naložbe na kmetijskem

gospodarstvu izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike
Slovenije1 in Sklepom Vlade Republike Slovenije2, status mesta. Meje teh naselij so
na spletni strani: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
4.1.1.3 V skladu s tretjo točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu z zakonodajo in podrobno
stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo
pripravi odgovorni projektant, ter vsa dovoljenja za naložbo.
4.1.1.3.1 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.
4.1.1.3.2 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.
4.1.1.4 V skladu s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj imeti
poravnane vse davke in prispevke do države.
4.1.1.5 V skladu s petim odstavkom
120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je pravna oseba ne sme biti v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije.
4.1.1.6 V skladu s šestim odstavkom
120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.1.1.7 Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh
istovrstnih 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. Kadar se
odloči za ponudnika, ki ni cenovno najugodnejši, mora pisno utemeljiti izbor. Pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali
posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih
pogojih poslovanja.
4.1.1.8 V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (finančna konstrukcija naložbe
v prijavnem obrazcu mora biti izpolnjena in
seštevek mora dati skupno vrednost naložbe.) Vlagatelj mora v vlogi dokazati finančno
pokritost naložbe.
4.1.1.9 Vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer poteka naložba, ali imeti za
navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali večletni najem ali za to obdobje ustanovljeno
stavbno pravico v korist vlagatelja.
1
Sklep Državnega zbora Republike Slo-venije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo
status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v
času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00).
2
Sklep Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 121/05).
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4.1.1.10 Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo
biti v skladu z osmim odstavkom 120. člena
Uredbe PRP iz priložene projektne dokumentacije razvidni:
4.1.1.10.1 popis del in stroškov, ki se
nanaša na celotno naložbo,
4.1.1.10.2 ločen popis del in stroškov,
s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
4.1.1.10.3 predloženo dokazilo (popis)
o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
4.1.1.11 V skladu z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki je ali 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.
4.1.1.12 V skladu s 4. točko prvega odstavka 65. člena Uredba PRP mora vlagatelj imeti izdelan poslovni načrt oziroma
program dela v skladu s priročnikom, ki je
objavljen na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Izkazana mora biti ekonomska
upravičenost naložbe. Kot ekonomska
upravičenost naložbe se šteje, da je kumulativen denarni tok pozitiven.
4.1.1.13 V skladu z drugim odstavkom
65. člena Uredbe PRP se podpora dodeli
enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi na
javni razpis ne presega 50.000 EUR (brez
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe,
zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih
skupna vrednost presega 50.000 EUR
(brez DDV). Pri enostavnih naložbah se
pripravi program dela, pri zahtevnih pa poslovni načrt v skladu s priročnikom, ki je
objavljen na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/.
4.1.1.14 V skladu s tretjim odstavkom
65. člena Uredbe PRP pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska
vrednost naložbe, v primeru pridobivanja
električne energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme preseči 1.000.000 EUR (brez
DDV) oziroma v primeru pridobivanja toplotne energije ne sme preseči 400.000 EUR
(brez DDV).
4.1.1.15 V skladu s četrtim odstavkom
65. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno
varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) ob dokončanju naložbe izpolnjevati
pogoje za vpis v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu pristojnem za vzgojo in
izobraževanje.
4.1.1.16 V skladu s petim odstavkom
65. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v opravljanje socialnovarstvene storitve
za starostnike ali invalide, izpolnjevati naslednje:
4.1.1.16.1 najpozneje do konca naložbe
izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje te storitve v skladu s predpisi, ki urejajo
socialno varstvo, in
4.1.1.16.2 pridobiti pozitivno mnenje
Socialne zbornice Slovenije za predviden
program opravljanja storitve.
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4.1.1.17 V skladu z osmim odstavkom
109. člena Uredbe PRP lahko vlagatelj na
tem razpisu kandidira z največ eno vlogo.
4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
4.2.1 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.
4.2.2 V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
4.2.3 Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici
do sredstev.
4.2.4 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, 30. junij 2015.
4.2.5 V skladu s prvim odstavkom
123. člena Uredbe PRP upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v rokih,
določenih v odločbi o pravici do sredstev.
Če upravičenec ne odstopi od pravice do
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in
zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo
do sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa
za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti
in naslednje koledarsko leto.
4.2.6 V skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko
prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja.
4.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
4.3.1 V skladu s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev.
4.3.2 V skladu s prvo točko šestega odstavka 65. člena Uredbe PRP mora imeti
kmetija z dopolnilno dejavnostjo ob vlaganju zahtevka za izplačilo najmanj eno polno
delovno moč iz kmetijske, gozdarske ali
dopolnilne dejavnosti. Pri izračunu obsega
dela se upošteva, da za eno PDM velja
oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 urami letno.
Ne glede na to, pa izračunane vrednosti
ne smejo preseči vrednosti po navedenih
statusih in sicer: kmetijski zavarovanec,
kmečka gospodinja in stalno najeta delovna sila (1 PDM) ter druge osebe (0,5 PDM).
Ostali upravičenci morajo ohraniti ali povečati število zaposlenih, v primeru, da upravičenec pred naložbo ni imel zaposlenih,
mora imeti ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev najmanj eno zaposlitev. V primeru
naložb v pridobivanje energije iz obnovljivih
virov iz točke 2.1.2.2 tega javnega razpisa,
obveznost o povečanju števila zaposlenih
ne velja.
4.3.3 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.
4.3.4 V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi pred-
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računi, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
4.3.5 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 tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora
biti priložen. Če prevod ni razumljiv mora
vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti
uradni prevod.
4.3.6 Pred vložitvijo zahtevka mora biti,
v skladu s četrtim odstavkom 127. člena
Uredbe PRP, 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” z natisnjeno identifikacijsko kodo, ki jo pridobi ob vnosu
zahtevka za izplačilo v elektronski sistem ARSKTRP, skladno s točko 4.3.10. Hkrati se vloži tudi izpolnjen in podpisan
obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je sestavni del zahtevka za izplačilo in v katerem se navede glavne
opravljene aktivnosti.

2

Dokazila o zaključku naložbe (glej točko 4.3.7).

3

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

4

Originalni 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 in druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo RS).

6

S strani izvajalca potrjene originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki je enaka dejanskemu stanju tudi v primeru
gradnje na ključ, ki jo potrdijo tudi pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.

7

Najmanj štiri fotografije objekta oziroma lokacije, na kateri je bila izvedena naložba, ki morajo prikazovati vse
reprezentativne poglede na objekt.

8

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). Zahtevek se mora ujemati
z vlogo.

9

Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev za izvajanje storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, če
je pridobil sredstva za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide. V primeru ko gre
za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob vložitvi
zahtevka za izplačilo priložiti dokazilo za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na
ministrstvu pristojnem za vzgojo in izobraževanje.

10

Dokazila o številu ohranjenih delovnih mest oziroma o ustvarjenih novih delovnih mestih (potrdilo o zavarovanju iz
kmetijske, gozdarske ali dopolnilne dejavnosti, pogodba o zaposlitvi ali drugo ustrezno dokazilo).
4.3.7 Kot dokazilo za dokončanje naložbe se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

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

s strani izvajalca potrjena gradbena situacija, ki jo potrdita tudi pooblaščeni
nadzorni organ in upravičenec

nakup opreme

– pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
– vključitev opreme v opravljanje dejavnosti
– v primeru obnovljivih virov energije: dokazilo o vključitvi naprave
v omrežje

3
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4.3.8 Upravičenec lahko vloži največ
en zahtevek za izplačilo sredstev. Rok za
vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se
določi v odločbi o pravici do sredstev.
4.3.9 V skladu s sedmim 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.
4.3.10 Skladno s tretjim odstavkom
117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za
izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne
z izpisom identifikacijske kode. Elektronski
obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za
izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi
zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni
razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži
v skladu s prvim odstavkom 114. člena
Uredbe PRP.
4.3.11 V skladu z osmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem. Sredstva se izplačajo na
transakcijski račun upravičenca, po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
4.3.12 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 znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
4.3.13 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.
4.4 Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora končni prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu
odobrenih sredstev
4.4.1 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 MKO: http://www.
mko.gov.si/, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI
Uredbe 1974/2006/ES.
4.4.2 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 tretjim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP opravljati naložbeno dejavnost za katero je prejel sredstva še najmanj
naslednjih pet let po izplačilu sredstev. Za
to obdobje mora voditi dokumentacijo o naložbi in o opravljanju dejavnosti. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom
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121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim
organom.
4.4.3 Poročanje ARSKTRP: V skladu
s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP mora končni prejemnik sredstev na
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani
ARSKTRP, skupaj z navodilom o načinu
pošiljanja poročila. V skladu s sedmim
odstavkom 71. člena Uredbe PRP, mora
končni prejemnik sredstev na ARSKTRP
poslati poročilo do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto. V skladu z drugim
odstavkom 123. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v določenem
roku ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, ARSKTRP
izda poziv, v katerem mu določi dodatni
rok za predložitev poročila o doseganju
ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Kolikor
končni prejemnik sredstev ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP v roku iz poziva, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.
4.4.4 Predmet podpore: po tem razpisu se mora v skladu z drugim odstavkom
121. člena Uredbe PRP uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila
sredstva dodeljena.
4.4.5 Naložbena dejavnost: za katero
končni prejemnik po tem razpisu 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 kot so določene
v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES 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 v skladu z 57. členom
ZKme-1.
4.4.6 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 MKO
in ARSKTRP.
5. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
5.1 Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi
posamezne vloge samo iz enega ukrepa
po Uredbi PRP.
5.2 Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi na ta razpis in zahtevku za
izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije oziroma druga
javna sredstva.
5.3 Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
6. Upravičeni stroški
6.1 Upravičeni stroški
6.1.1 V skladu s prvim odstavkom
63. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški:
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Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov,
prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

2

Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.

3

Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza,
montaže opreme).

Splošni stroški
1

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta,
stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc
in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.
6.2 Nastanek upravičenih stroškov
6.2.1 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).
6.2.2 V skladu s tretjim odstavkom
63. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški
naložbe samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
6.2.3 V skladu s četrtim odstavkom
63. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
6.3 Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
6.3.1 Poleg neupravičenih stroškov, določenih v tretjem odstavku 71. člena Uredbe
1698/2005/ES, do podpore v skladu s petim odstavkom 63. člena Uredbe PRP niso
upravičeni tudi naslednji stroški:
6.3.1.1 naložbe v raziskave in razvoj produktov,
6.3.1.2 plačilo davkov, carin in dajatev
pri uvozu,
6.3.1.3 prevozna in transportna sredstva,
razen delovnih strojev,
6.3.1.4 stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd.),
6.3.1.5 bančni stroški in stroški garancij,
6.3.1.6 nakup rabljene opreme,
6.3.1.7 nakup kmetijske mehanizacije in
opreme,
6.3.1.8 nakup gradbene mehanizacije in
opreme,
6.3.1.9 naložbe v prostore za zasebno
rabo,
6.3.1.10 predelava živilskih proizvodov,
katerih surovina so kmetijski proizvodi,
6.3.1.11 splošni upravni stroški.
7. Merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne in izpolnjujejo zahtevane pogoje.
7.2 V skladu z drugim odstavkom 66. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk, določene v javnem razpisu in razpisni
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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:
Najvišje možno
število točk

Merila
I. Razvojna ogroženost

8

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije

3

Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji

5

II. Ekonomski vidik

61

Čisti prihodki od prodaje

6

Intenzivnost obravnavane naložbe

6

Donosnost sredstev v prvem koledarskem letu po zaključku naložbe

7

Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukrepa 311 v obdobju 2007–2013

7

Dejavnosti po prioriteti

20

Raziskovalna dejavnost podjetja

5

Bruto dodana vrednost na zaposlenega

10

III. Družbeno socialni vidik

31

Specializirana gostinska ponudba turističnih kmetij

5

Delež zaposlenih žensk v podjetju

3

Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji:

3

Vpliv naložbe na okolje

5

Število novo ustvarjenih delovnih mest

5

Novoustanovljeno podjetje ali organizacija

5

Mladi prevzemniki kmetij

5

Skupaj I.-III.

100

IV. Zakon o Triglavskem narodnem parku*

10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka

10

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

10

Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije

10

IV. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja*

10

Naložba se bo izvedla na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

10

SKUPAJ

110

* 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.

7.3 V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se vloge na javni
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril.
Sredstva se dodelijo samo 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.
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi
prijavnega obrazca in druge z razpisom zahtevane dokumentacije. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja vstopna meja za ta
javni razpis je 45 točk. Pri doseganju praga
minimalnega števila točk se ne upoštevajo
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pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010 – 2015, 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku in 24. in 25. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
7.4. V skladu s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja 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),
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
7.5 Za pridobitev dodatnih točk iz prejšnjega odstavka, morajo vloge v skladu
s tretjim odstavkom 118. člena Uredbe
PRP, izpolnjevati vsaj enega od prepisanih
pogojev in sicer, da je predmet podpore
naložba v:
7.5.1 pridobivanje energentov in energije
za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov,
7.5.2 v proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo pro
izvodov izven Priloge l k
Pogodbi o delovanju Evropske Unije (UL
C št. 83 z dne 30. marca 2010, str. 47), in
drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji,
7.5.3 turizem.
7.6 V skladu s četrtim in petim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja na
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10),
za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
RS, št. 52/10), ne glede na ostala merila za
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
7.7 V skladu s šestim in sedmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo
vloge, katerih lokacija na naložbe se nahaja na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), ne glede
na ostala merila za izbor, dodatnih deset
odstotkov možnih točk.
7.8 V skladu z osmim odstavkom
118. člena Uredbe PRP, lahko vloga na
javni razpis pridobi največ dodatnih deset
odstotkov možnih točk iz naslova izvajanja predpisov iz 7.4, 7.6 in 7.7 točke tega
javnega razpisa.
7.9 V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se v primeru, da imata na
zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na
javni razpis dve ali več vlog isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog,
glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge
na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na
javni razpis dve ali več isto število prejetih
točk in so bile vloge vložene istočasno, se
odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja.
7.10 Rangiranje prioritet točkovanja:
7.10.1 Dejavnosti po prioriteti,
7.10.2 Specializirana gostinska ponudba
turističnih kmetij,
7.10.3 Mladi prevzemniki kmetij,
7.10.4 Vpliv naložbe na okolje,
7.10.5 Raziskovalna dejavnost podjetja.
7.10.6 Stopnja brezposelnosti v okolju,
7.10.7 Razvojna ogroženost,
7.10.8 Čisti prihodki od prodaje,
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7.10.9 Donosnost sredstev,
7.10.10 Bruto dodana vrednost na zaposlenega,
7.10.11 Intenzivnost obravnavane naložbe,
7.10.12 Število novoustvarjenih delovnih mest,
7.10.13 Delež zaposlenih žensk v podjetju,
7.10.13 Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji,
7.10.14 Novoustanovljeno podjetje
7.10.15 Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukrepa 311 v obdobju 2007 – 2013,
7.10.16 Naložba se izvaja na območju izvajanja zakonov o razvojni podpori, v skladu
s 118. členom Uredbe PRP.
7.11 Sredstva se v skladu s 113. členom
Uredbe PRP dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila.
8. Finančne določbe
8.1 V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do
sredstev.
8.2 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
8.3 Stopnja intenzivnosti podpore:
V skladu s tretjim in četrtim odstavkom
73. člena Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno
60 odstotkov celotnih upravičenih stroškov
naložbe. V primeru, da se naložba nanaša
na pridobivanje energije iz obnovljivih virov,
namenjene za prodajo, iz točke 2.1.2.2 tega
javnega razpisa, se podpora poviša za 10
odstotnih točk.
Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore
v odstotkih

1

Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz točke
2.1.2.2 tega javnega razpisa

70

2

Vse ostale upravičene naložbe

60

8.4 Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
8.4.1 v skladu s petim odstavkom 67. člena Uredbe PRP najnižji dodeljeni znesek
pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR,
8.4.2 v skladu s prvim odstavkom 67. člena Uredbe PRP se sredstva dodeljujejo na
podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih
let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ
100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Pri dodeljevanju sredstev se
upošteva Uredba 1998/2006/ES,
8.4.3 v skladu z drugim odstavkom
67. člena Uredbe PRP za iste upravičene
stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis
prejemati druge pomoči, če bi lahko bila
s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči.
9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge,
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge,
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9.1.3 Merila za ocenjevanje vlog,
9.1.4 Seznam upravičenih stroškov,
9.1.5 Vsebina vloge,
9.1.5.1 Prijavni obrazec,
9.1.5.2 Seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 V skladu s 117. členom Uredbe
PRP se prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom
identifikacijske kode. Prijavni obrazec – vloga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis.
Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določata javni razpis
in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj
vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena
uredbe PRP.
10.2 Skladno z drugim odstavkom
117. člena uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca
v elektronski sistem objavijo na spletni strani
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP:
http://www.arsktrp.gov.si/.
10.3 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 Ljubljana.
10.4 Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vnos prijavnega
obrazca v elektronski sistem in predložitev
vloge na ARSKTRP poteka od 4. 2. 2013 do
vključno 28. 2. 2013 do 24. ure.
10.5 Vloga na javni razpis se vlaga
pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP:
http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
na javni razpis morajo biti razvidni datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja kot to določa tretji odstavek 114. člena
Uredbe PRP.
10.6 Vloge, ki prispejo na javni razpis
po datumu zaprtja javnega razpisa in niso
označene kot je zahtevano v točki 10.1 tega
javnega razpisa, se zavržejo.
11. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
11.1. Postopek od obravnave do odobritve vloge
11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
11.1.2 V skladu s prvim odstavkom
115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na
javni razpis ni javno.
11.1.3 V skladu s četrtim odstavkom
114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
11.1.4 Nepopolne vloge se pozove
na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je

Št.

v skladu z drugim odstavkom 115. člena
Uredbe PRP 15 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 dopolnjene vloge
na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena
vloga na javni razpis ponovno pregleda.
11.1.5 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.
11.1.6 Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril iz 7. točke
tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu
s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
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).
11.1.7 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 po rangiranju prioritet točkovanja.
11.1.8 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 poslati izjavo, da se
s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
11.2.1 ARSKTRP izvaja administrativne
kontrole pred izplačilom zahtevka. Izvaja
tudi kontrole na kraju samem pred odobritvijo vloge, pred izplačilom zahtevka ter po
izplačilu zahtevka, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti.
11.2.2 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. Znižanja in
morebitne sankcije se uporabijo v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
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11.2.3 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.
11.2.4. ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) 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 MKO.
11.2.5. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
11.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
11.3.1 Neizpolnjevanje obveznosti ali
kršitev obveznosti se sankcionira v skladu
z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.
11.3.2 V primerih iz prejšnje točke 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.
11.3.3 Določba prejšnje točke se ne uporablja:
11.3.3.1 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;
11.3.3.2 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. V skladu z drugo točko
tretjega odstavka 122. člena Uredbe PRP,
lahko upravičenec na ARSKTRP posreduje
največ en utemeljen obrazložen zahtevek
za spremembo obveznosti, ki se nanaša na
podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za
izplačilo sredstev.
11.3.3.3 če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni
mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti
iz odločbe o pravici do sredstev.
11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: smrt
upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, naravna nesreča, ki resno
prizadene kmetijsko gospodarstvo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva
(v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), uničenje
hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi
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nesreče, kužna živalska bolezen in bolezni
oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi
katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.
11.3.5 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.
11.3.6 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.
11.3.7 V skladu z drugim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v določenem roku
ne predloži poročila o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti, ARSKTRP izda
poziv, v katerem mu določi dodatni rok
za predložitev poročila o doseganju ciljev
in izpolnjevanju obveznosti. Kolikor končni prejemnik sredstev ne predloži poročila
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe
PRP v roku iz poziva, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.
Priloga 1: Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa
Šifra KN

Uradni opis šifer

Dodatna razlaga

44011000

Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah,
butarah ali podobnih oblikah

Les za kurjavo v obliki polen, cepanic in okroglic

44012100

Iverji, sekanci in podobno, iglavcev

Sekanci, iveri in podobno, narejeni iz lesa iz gozda
in nasadov, sečnih ostankov in žagarskih ostankov
iglavcev

44012200

Iverji, sekanci in podobno, neiglavcev

Sekanci, iveri in podobno, narejeni iz lesa iz gozda
in nasadov, sečnih ostankov in žagarskih ostankov
listavcev

44013010

Žagovina, aglomerirana ali ne v okroglice, brikete,
pelete ali podobne oblike

Peleti in briketi iz lesa in skorje ter drugih rastlinskih
materialov, kot sta slama, ločje in podobno

44013090

Odpadki in ostanki aglomerirani ali ne v okroglice,
brikete, pelete ali podobne oblike

Peleti in briketi iz lesa in skorje ter drugih rastlinskih
materialov, kot sta slama, ločje in podobno

44029000

Lesno oglje (vključno oglje iz lupin in luščin),
agromelirano ali neagromelirarno, drugo

Leseno oglje

44032000

Les iglavcev, neobdelan ali razčetverjen, nezaščiten

Neimpregnirani drogovi iglavcev

44071091

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, smreka vrste Picea abies
Karst.

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline
nad 6 mm, smreka vrste Picea abies Karst.

44071093

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, rdeči bor vrste Pinus
Silvestris L.

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline
nad 6 mm, rdeči bor vrste Pinus silvestris L.

44071098

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, drug

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline
nad 6 mm, drugi iglavci

44079190

Les hrasta, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
nad 6 mm debeline, drug

Žagan les hrasta, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali
brušen

44079200

Les bukve, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
nad 6 mm debeline

Žagan les bukve, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali
brušen
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Uradni opis šifer

Dodatna razlaga

44079399

Les javorja, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, drug

Žagan les javorja, debeline nad 6 mm, ki ni bil skobljan
ali brušen

44079499

Les češnjev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, drug

Žagan les češnje, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali
brušen

44079599

Les jesenov, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, drugo

Žagan les jesena, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali
brušen

44079991

Les drugih dreves, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, topolov

Žagan les topola, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali
brušen

44079998

Les drugih dreves, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, nad 6 mm debeline, drug

Žagan les drugih listavcev, debeline nad 6 mm, ki ni
skobljan ali brušen

44081015

Listi furnirja in drugače obdelan les iz iglavcev,
skobljan, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne,
brušen ali ne

Listi rezanega ali luščenega furnirja iglavcev

44081091

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev,
deščice za proizvodnjo svinčnikov

Listi rezanega ali luščenega furnirja, deščice za pro
izvodnjo svinčnikov drugih iglavcev

44081093

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev,
debeline do vključno 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih iglavcev,
debeline do vključno 1 mm

44081099

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev,
debeline nad 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih iglavcev,
debeline nad 1 mm

44089015

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja,
skobljan, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne,
brušen ali ne

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih
vrst

44089035

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja,
deščice za proizvodnjo svinčnikov

Listi rezanega ali luščenega furnirja, deščice za pro
izvodnjo svinčnikov drugih drevesnih vrst

44089085

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja,
drugi, debeline do vključno 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih
vrst, debeline do vključno 1 mm

44089095

Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja,
drugi, debeline več kot 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih
vrst, debeline nad 1 mm
Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje
Republike Slovenije

Št. 139/2012
Ob-5271/12
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela 12. 6.
2012, in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09
in 102/12, v nadaljevanju: SPP) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja
raziskovalnega sodelovanja doktorskih
študentov v tujini v letu 2012 (146. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega
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dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu
2012 in 2013, in sicer:
A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec (v
nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A),
B. doktorskih študentov s statusom študenta (v nadaljevanju: predmet razpisa pod
točko B).
Predmet razpisa pod točko A podrobneje
ureja 6. poglavje SPP, predmet razpisa pod
točko B pa 3. poglavje SPP.
Raziskovalno sodelovanje v tujini se
mora pričeti med vključno 1. 10. 2012 in
30. 9. 2013.
K naravoslovju, tehniki oziroma medicini
se po tem javnem razpisu uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P1:
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
5 Tehnika, pro
izvodne tehnologije in
gradbeništvo
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
72 Zdravstvo
84 Transportne storitve
85 Varstvo okolja.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja doktorskih
študentov na mednarodnem nivoju, predvsem z namenom pridobitve novih znanj
in spretnosti na področju posameznikovega
raziskovalnega dela in izboljšanja prenosa
znanja v gospodarstvo.
3. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 350.000,00 EUR,
od tega po predmetu razpisa pod točko
A 150.000,00 EUR ter po predmetu razpisa
pod točko B 200.000,00 EUR.
4. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja in upravičeni stroški
Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega dela na osebo se določi glede
na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka in znaša:
Višina štipendiranja
oziroma sofinanciranja za
vsak dopolnjen mesec

Za raziskovalno sodelovanje v državah ali krajih

800,00 EUR

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija,
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna
gora, Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva,
Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska,
Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Srbija,
Turčija, Ukrajina, Avstrija, Italija

1.000,00 EUR

Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Vatikan,
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in
druge države, ki niso navedene v tej preglednici

1.300,00 EUR

Japonska, Hongkong, Avstralija, Združene države
Amerike, Kanada, Moskva, Sankt Peterburg
Dopolnjen mesec raziskovalnega dela se
konča s pretekom tistega dneva v mesecu,
ki se po svoji številki ujema z dnem, ko
1
Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P,
ki je javno objavljena na spletni strani SURS
na http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.

se je pričelo raziskovalno delo v tujini. Če
tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča
dopolnjeni mesec zadnji dan v tem mesecu. Če je zadnji dan dopolnjenega meseca
nedelja ali praznik ali drug dela prost dan,
se dopolni mesec s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih virov, in sicer če:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z raziskovalnim delom doktorskega študenta v tujini,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Upravičeni stroški so lahko:
– stroški prehrane, pri čemer se za posamezno državo prepozna višina stroška
v skladu s predpisano višino dnevnice, kot
jo določa Uredba o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino,
– stroški poti in bivanja,
– stroški materiala porabljenega izključno v obdobju raziskovalnega dela v tujini,
– stroški pridobitve vize, zdravstvenega
zavarovanja in drugi podobni stroški.
Prijavitelj bo stroške raziskovalnega dela
v tujini izkazal po zaključenem raziskovalnem delu ob predložitvi dokazil in na način,
kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju
oziroma pogodbi o štipendiranju.
5. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis pod točko A se lahko
prijavi:
– delodajalec s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje
v tujino napoti zaposlenega doktorskega
študenta ali
– doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji.
Na javni razpis pod točko B se lahko
prijavi:
– doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane
dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje oziroma v tujini.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent pod točko A in točko B:
– je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali
– je državljan države članice Evropske
unije (v nadaljevanju: EU), če izkaže vsaj
petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki
Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo
na javni razpis, po katerem uveljavlja štipendijo oziroma prijavitelj zanj sofinanciranje ali
– je delavec migrant EU, ki je državljan
druge države članice EU, če je zaposlen ali
samozaposlen v Republiki Sloveniji, njegov
vzdrževan družinski član ali
– je obmejni delavec, ki je državljan članice EU in prebiva v drugi državi članici EU,
če je zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali njegov vzdrževan družinski
član,
– je v študijskem letu 2012/13 vpisan
v vsaj 2. letnik doktorskega študija,
– je oziroma bo celoten čas raziskovalnega dela vpisan na javno veljavni doktorski
študijski program s področja naravoslovja,
tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji,
– z raziskovalnim delom v tujini je oziroma bo pričel med vključno 1. 10. 2012 in
30. 9. 2013,
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– raziskovalno delo v tujini bo opravljal
neprekinjeno vsaj 3 mesece, pri čemer se
mora raziskovalno delo začeti in zaključiti
v času trajanja doktorskega študija,
– na tuji instituciji ima že določenega
so-mentorja,
– za isto obdobje raziskovalnega dela
v tujini mu še niso bila dodeljena sredstva
sklada po katerem izmed predhodnih javnih
razpisov.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka,
mora doktorski študent pod točko A izpolnjevati še naslednja pogoja:
– je zaposlen pri prijavitelju oziroma
opravlja samostojno registrirano dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– v času raziskovalnega dela ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj pod točko A lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis
prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje
raziskovalnega dela doktorskega študenta
v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Poleg pogojev iz tretjega odstavka te točke, mora doktorski študent pod točko B izpolnjevati še naslednja pogoja:
– raziskovalno sodelovanje v tujini mu bo
izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma
vrednotila kot del obveznosti doktorskega
študijskega programa,
– na ta javni razpis se lahko prijavi le za
tisto obdobje raziskovalnega dela v tujini, za
katerega mu še niso bila dodeljena sredstva
sklada po katerem izmed predhodnih javnih
razpisov,
– za raziskovalno delo v tujini hkrati ne
prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v RS ali iz tujine ali do
štipendije oziroma drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v RS.
6. Dokumentacija
Prijavitelj pod točko A in B mora predložiti:
6.1. v celoti izpolnjeno prijavnico,
6.2. uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2012/2013 z navedbo študijskega programa, letnika in ravni
izobraževanja,
6.3. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec za predlog raziskovalnega
sodelovanja, iz katerega so razvidni cilji,
aplikativnost, utemeljeni razlogi izbrane
lokacije, vsebina, datumi raziskovalnega
sodelovanja, soglasje domačega in tujega
mentorja ter soglasje domačega mentorja,
da bo raziskovalno sodelovanje doktorskega študenta opravljeno v tujini, priznano oziroma vrednoteno kot del izobraževalnega
programa na matični izobraževalni ustanovi
v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj pod točko A mora poleg dokazil
iz prejšnjega odstavka te točke predložiti
tudi:
6.4. izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj
prijavi na javni razpis,
6.5. pogodbo o zaposlitvi za zaposlene
doktorske študente ali kopijo sklepa o vpisu
v Poslovni register Slovenije za doktorske
študente, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
6.6. dokazilo o plačilu upravne takse
skladno z naslednjim odstavkom.
Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10

Št.

– UPB) so plačila upravnih taks za ta javni
razpis oproščeni javni skladi, javne agencije
in druge osebe javnega prava.
Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva
RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR
za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR
za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se
konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN)
SI56 0110 0100 0315 637, koda namena
GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11
96091-7111002-110146. O plačilu upravne
takse prijavitelj predloži dokazilo.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazil
iz točk 6.5 in 6.6, morajo biti originali ali
overjeni prepisi. Sklad predloženih dokazil
ne vrača.
Dokazila so lahko predložena v tujem
jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati
prevod takega dokazila.
Doktorski študent, ki bo raziskovalno
delo v tujini opravljal v dveh študijskih letih,
mora v roku petnajstih dni od vpisa v študijsko leto 2013/2014, skladu predložiti originalno potrdilo o vpisu z navedbo študijskega
programa, letnika in ravni izobraževanja.
7. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Ker javni razpis določa odprti rok prijave
bodo za štipendiranje oziroma sofinanciranje glede na predmet razpisa pod točko A in
B izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo
izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev, ki so na voljo za posamezno
točko javnega razpisa.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti
po predhodnem merilu:
1. prijavitelju za doktorskega študenta
oziroma doktorskemu študentu še niso bila
podeljena sredstva za raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih razpisov sklada,
2. dosežki prijavljenega doktorskega študenta na študijskem, znanstvenem oziroma
strokovnem področju, kot so objava člankov
ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter
aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer
se za razvrstitev upošteva število vpisov
v sistem COBISS,
3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija.
Med upravičence se uvrsti tudi tisti prijavitelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so
razpoložljiva za posamezno točko javnega
razpisa, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju
dodelijo sredstva le v sorazmernem delu
zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev glede na posamezno
točko javnega razpisa.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka, se
zavrnejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev, se zavrnejo.
8. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem
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za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvršuje
le za enkratno raziskovalno sodelovanje
v tujini.
9. Nakazilo sredstev
Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele
na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih dni od prejema
obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega
študenta na raziskovalno delo v tujino.
Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt
pri banki v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj za predmet javnega razpisa
pod točko A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih
je pridobil.
10. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno
izvedbo raziskovalnega sodelovanja in skladu v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini predložiti poročilo
o opravljenem raziskovalnem delu, potrjeno
s strani domačega in tujega mentorja. Iz
poročila mora biti razvidno predvsem naslednje:
– obdobje raziskovalnega dela s točno
navedenim datumom,
– potek raziskovalnega sodelovanja
z vsebinsko utemeljitvijo glede pridobljenih
novih temeljnih oziroma splošnih znanstvenih in tehničnih znanj,
– rezultati opravljenega raziskovalnega
dela in njihova uporabnost na študijskem
področju in morebitnem širšem družbenem
področju.
S pogodbo o sofinanciranju ali s pogodbo štipendiranju bodo podrobneje urejena
tudi druga določila pogodbenega razmerja.
11. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija, skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico, je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro,
v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med
9. in 14 uro.
12. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 146. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno ponedeljka, 10. 6. 2013.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in
15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
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4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo
72 Zdravstvo
84 Transportne storitve
85 Varstvo okolja
K družboslovju ali humanistiki se za
potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
0 Splošne izobraževalne aktivnosti
1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
22 Humanistika
3 Družbene, poslovne, upravne in
pravne vede
76 Socialno delo
81 Osebne storitve
86 Varovanje
3. Višina štipendije in trajanje štipendiranja
Štipendija se podeli za:
– šolnino; v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ:
a) 19.000,00 EUR za študij naravoslovja,
tehnike ali medicine;
b) 10.000,00 EUR za študij družboslovja
ali humanistike;
in
– življenjske stroške največ v višini, kot
je navedena v tabeli 1.
Tabela 1: Pregled višine štipendije za
življenjske stroške glede na državo oziroma
kraj študija

vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O morebitni pritožbi zoper odločbo bo
odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
prijavitelji.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada:
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi
urami vsak delovni dan, med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 139/2012
Ob-5272/12
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 12. 6. 2012,
in Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in
102/12) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij v tujini za leto 2013
(150. JR)
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotoviti kadre za razvoj
Republike Slovenije, predvsem na področju
naravoslovja, tehnike ali medicine. Štipendisti se morajo po uspešno zaključenem študiju v tujini zaposliti pri delodajalcu s sedežem
v Republiki Sloveniji.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno stopnjo
izobraževanja in pridobitev javno veljavnega
spričevala, in sicer:
a) za dodiplomski ali podiplomski študij
na področju naravoslovja, tehnike ali medicine,
b) za podiplomski študij na področju
družboslovja ali humanistike.
K naravoslovju, tehniki ali medicini se
za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo
naslednje kategorije klasifikacije v skladu
s KLASIUS-P1:
1
Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P,
ki je objavljena na spletni strani SURS: http://
www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.

Najvišja višina
štipendije za življenjske
stroške za posamezno
študijsko leto

Država ali kraj študija

6.000,00 EUR

Države: Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan,
Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka,
Črna gora, Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Latvija,
Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska,
Romunija, Rusija (razen Moskve in Sankt Peterburga),
San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija, Ukrajina
Kraji: Trst (Italija), Gradec (Avstrija), Celovec (Avstrija),
Beljak (Avstrija)

9.000,00 EUR

Države: Avstrija (razen Beljaka, Gradca in Celovca), Italija
(razen Trsta), vse druge države, ki niso navedene v tej
preglednici

12.000,00 EUR

Države: Avstralija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Hongkong, Irska, Islandija, Japonska, Kanada,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Švedska,
Švica, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne
Irske, Združene države Amerike
Kraji: Moskva (Rusija), Sankt Peterburg (Rusija)
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2013/2014 ali 2013, če je študijsko leto
enako koledarskemu (v nadaljevanju: študijsko leto 2013/2014). Pravica do štipendije
se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2013 dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kandidat
se mora vpisati in s študijem v tujini v tem
letniku tudi pričeti v koledarskem letu 2013.
V primeru spremembe programa ali kraja izobraževanja se lahko višina štipendije
spremeni glede na dejansko šolnino oziroma stroške skladno s tabelo 1, vendar
največ do višine sredstev, ki so bila za
tega kandidata načrtovana ob dodelitvi štipendije.
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Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za
obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov (kot
npr. »bench fee«).
Dovoljena druga sredstva, ki jih kandidat
prejema, kot so opredeljena v točki 7.4 Sofinanciranje študija, lahko vplivajo na višino
štipendije, do katere bo kandidat upravičen
po tem razpisu. Ta sredstva se najprej odštevajo od šolnine, če pa sredstva presegajo
višino šolnine, pa tudi od višine življenjskih
stroškov glede na tabelo 1. Dovoljena druga sredstva, ki so bila kandidatu dodeljena
za točno določen namen, lahko vplivajo na
znižanje višine štipendije samo za namen,
za katerega so bila kandidatu dodeljena.
4. Vrednost javnega razpisa: vrednost
javnega razpisa je 4.000.000,00 EUR za
vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov, in
sicer od leta, s katerim se dodeli pravica, do
zaključka izobraževalnega programa.
5. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi kandidat,
če se uvršča v eno izmed spodaj naštetih
kategorij oseb:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali
– je državljan druge države članice
Evropske unije (v nadaljevanju: EU), ki izkaže vsaj petletno neprekinjeno prebivanje
v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na ta javni razpis ali
– ima status delavca migranta v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge
države članice EU ali njegov vzdrževani družinski član ali
– ima status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali njegov vzdrževani
družinski član.
Status osebe iz zadnjih treh kategorij
prejšnjega odstavka je potrebno tudi ustrezno izkazati (npr. z dokazili o prebivanju,
zaposlitvi, izobraževanju in drugimi). Če se
kandidat prijavlja kot vzdrževani družinski
član take osebe, mora izkazati ustrezen status osebe, katere vzdrževani član je, in svoj
status vzdrževanega družinskega člana.
Kandidat mora poleg pogoja iz prvega
odstavka te točke razpisa izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
5.1. je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski ali doktorski)
študij s področja naravoslovja, tehnike ali
medicine ali na podiplomski (magistrski ali
doktorski) študij s področja družboslovja ali
humanistike in ne gre za študij umetnosti
ali kulture;
5.2. študij iz prejšnje alineje poteka
v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
v primeru transnacionalnega izobraževanja
(izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima
sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični
državi, v državi, kjer se program izvaja, pa
mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju
visokega šolstva;
5.3. bo na tem študiju pridobil uradno
javno veljavno stopnjo izobrazbe;
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5.4. bo iz prejšnje alineje pridobljena stopnja izobrazbe enaka ali višja od najvišje
stopnje, ki jo je ali bi jo pridobil na kateremkoli predhodno vpisanem ali trenutnem
izobraževalnem programu,
5.5. mu za stopnjo, za katero se prijavlja
za štipendiranje, še ni bila odobrena štipendija iz programov Ad futura;
5.6. ne odhaja na študij v tujino preko
programov akademskih izmenjav;
5.7. oblika študija je redni študij s polno
študijsko obremenitvijo glede na število ur
študijskih obveznosti in študijskih kreditov;
5.8. noben del študija ne poteka v obliki
študija na daljavo oziroma v obliki e-študija;
5.9. njegova povprečna ocena glede na
točko 7.1 Uspeh znaša vsaj 7,0 in bo po
merilih za ocenjevanje prijav prejel najmanj
20 točk;
5.10. bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
5.11. od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne
bo upravičen do katere izmed štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji ali do štipendije oziroma drugih
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji;
5.12. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja,
ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo
opravljal samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini;
5.13. od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
oziroma pristojnem organu v tujini;
5.14. za isti študijski program kandidat s skladom nima predhodno sklenjene
pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih javnih razpisov;
5.15. ni sprejet oziroma vpisan na študijsko področje ali program s področja umetnosti oziroma kulture, (glej kategorijo 2.1.
Umetnost klasifikacije KLASIUS-P);
5.16. ni sprejet oziroma vpisan v skupen
študijski program (npr. Joint Degree Program), ki ga visokošolska ustanova sprejme
in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi
ustanovami in med katerimi ima katerakoli
izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji;
5.17. ni sprejet oziroma vpisan na katerikoli študijski program, pri katerem bi del
obveznosti opravil v Republiki Sloveniji;
5.18. za enoviti magistrski ali temu primerljiv študij lahko pridobi štipendijo le za
področje naravoslovja, tehnike ali medicine;
5.19. se v študijskem letu 2013/2014 ne
vpisuje v isti letnik na istem programu, v katerega je bil v preteklosti že vpisan.
Če kandidat, ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, štipendijo uveljavlja s statusom poskusnega študenta na doktorskem
študiju, mora ta študij ustrezati naslednjim
zahtevam:
– ustanova ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– ustanova po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij.
Če se kandidat prijavlja za štipendijo za
študij, pri katerem je možen samostojen zaključek ene stopnje s spričevalom, ali prehod iz ene na naslednjo, višjo stopnjo, brez
pridobitve javno veljavnega spričevala po
zaključku posamezne stopnje, se lahko prijavi za štipendijo:
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– samo za eno stopnjo, pri čemer mora
to stopnjo tudi uspešno zaključiti in pridobiti
ustrezno spričevalo, ali
– za celoten program na dveh stopnjah,
pri čemer v prijavi navede obe stopnji študija (npr. MPhil/ PhD). Kandidat, če mu je
taka štipendija odobrena, študija ne sme
zaključiti z nižjo stopnjo, oziroma se mora,
če bo pridobil diplomo tudi za nižjo stopnjo,
prijaviti skladno s prejšnjo alinejo.
V primerih iz prejšnjega odstavka noben
del študija s področja družboslovja ali humanistike ne sme potekati na dodiplomski ali tej
primerljivi stopnji.
Če se kandidat izobražuje na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več
visokošolskih ustanov v več krajih oziroma
državah (npr. »Joint Degree Program«),
mora ob vlogi predložiti seznam vseh krajev izobraževanja in trajanje izobraževanja
v posameznem kraju. Višina štipendije za
življenjske stroške se določi glede na napovedani kraj oziroma državo izobraževanja
kandidata glede na tabelo 1 tega razpisa
v sorazmernem delu trajanja izobraževanja
na posamezni lokaciji.
Kandidat se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavi le z eno prijavo. Sprememba
izobraževalne ustanove ali izobraževalnega
programa po zaključku roka za prijavo ni
možna. Štipendija po tem javnem razpisu se
lahko dodeli le za en izobraževalni program.
Za potrebe tega javnega razpisa se šteje, da se študijsko leto kandidata začne
z dejanskim začetkom študija kandidata, ki
ga potrdi izobraževalna ustanova.
6. Dokumentacija
Za prijavo na javni razpis mora kandidat predložiti:
6.1 v celoti izpolnjeno in lastnoročno
podpisano prijavo na predpisanem obrazcu,
6.2 dovoljenje za poizvedovanje o študiju, za katerega štipendiranje se prijavlja,
na predpisanem obrazcu,
6.3 pooblastilo osebi s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje, če bo
kandidat v času trajanja razpisnega postopka prebival v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, pri čemer je pooblastilo potrebno predložiti najkasneje pred odhodom
na študij v tujino; pooblastila, oddanega na
obrazcu sklada, ni potrebno overiti,
6.4 zaposlitveni načrt na predpisanem
obrazcu,
6.5 uradno potrdilo pristojne ustanove
v tujini o vpisu ali (pogojnem) sprejemu, ki
se glasi na ime kandidata in vključuje:
– polni naziv študijskega programa,
– trajanje študijskega programa,
– višino letne šolnine; če so na znesku
na potrdilu vključeni poleg šolnine tudi drugi
stroški študija, morajo biti le-ti navedeni po
postavkah in ločeno od zneska šolnine,
– letnik študija,
– študijsko leto,
– datum začetka študija,
– obliko študija (npr. redni oziroma »full
time« študij) in,
– informacijo o morebitnih štipendijah in
drugih sredstvih, ki jih je že dodelila oziroma
bo o njih odločala izobraževalna ustanova
oziroma da kandidat takih sredstev ne (bo)
prejema(l);
6.6 informacije o študijskem programu
(izpis z uradne spletne strani z razvidnim
spletnim naslovom izobraževalne ustanove
ali kopija uradne brošure, ipd.) in vključujejo:
– informacije o poteku študija,
– akademski koledar,
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– predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov,
ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava
izbrati za vsa leta študija,
– v primeru raziskovalnega študija brez predmetnika, kandidat odda povzetek odobrenega raziskovalnega dela
(npr. predlog magistrske, doktorske disertacije, podpisan s strani mentorja ali predvidenega mentorja);
6.7 spričevalo zadnje ravni oziroma stopnje izobraževanja, ki jo je kandidat v celoti
zaključil do 31. 12. 2012,
6.8 uradno in originalno potrdilo izobraževalne ustanove o vseh doseženih ocenah
do vključno 31. 12. 2012, in sicer:
– če kandidat še nikoli ni bil vpisan na
dodiplomski študij, mora predložiti spričevalo vseh do 31. 12. 2012 zaključenih letnikov
srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit do 31. 12. 2012 že
opravil;
– če je kandidat že bil vpisan na dodiplomski študij, mora predložiti vse ocene,
pridobljene na vseh dodiplomskih študijih,
na katere je bil kandidat kadarkoli vpisan,
vključno z oceno diplome; če kandidat dodiplomskega študija do 31. 12. 2012 še ni
zaključil, je pa na njem dosegel vsaj 4 številčne ocene, mora biti potrdilo o doseženih
ocenah izdano v letu 2013,
– če kandidat na dodiplomskem študiju
nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, ali če je na dodiplomskem študiju do
31. 12. 2012 dosegel manj kot 4 številčne
ocene, mora o tem predložiti dokazilo visokošolske izobraževalne ustanove ter dokazila iz prve alineje te točke,
6.9 če je potrdilo o doseženih ocenah
iz prejšnje točke izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti tudi
uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu
ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon
posamezne ocene, če ta ni linearen,
6.10 kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot
poskusni študent v skladu z določili četrtega odstavka 3. točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje
izobraževalne ustanove, da je sprejet ali
vpisan s statusom poskusnega študenta;
iz potrdila morajo biti razvidne obveznosti,
ki jih mora kandidat opraviti za prehod na
doktorski študij, rok, v katerem mora te obveznosti opraviti ter potrditev, da bo študent
po opravljenem prehodu retroaktivno vpisan
na doktorski študij za celoten čas trajanja
statusa poskusnega študenta,
6.11 kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za študij, pri katerem je možen prehod
iz ene stopnje na naslednjo, višjo stopnjo
brez pridobitve javno veljavnega spričevala
po zaključku nižje stopnje, mora predložiti
uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove,
da je sprejet ali vpisan na tak študij; iz potrdila mora biti razvidno trajanje posamezne
stopnje in obveznosti, ki jih mora kandidat
izpolniti za prehod med obema stopnjama,
ter da kandidat študija ne bo zaključil po
prvi stopnji,
6.12 izpis osebne bibliografije iz sistema
COBISS skladno s točko 7.2. Objave, če
kandidat želi uveljavljati točke po tem merilu,
6.13 dokazila o sofinanciranju oziroma
štipendiranju študija s strani drugih pravnih
oseb, iz katerega mora biti razvidna višina,
namen in trajanje financiranja študija (npr.
pogodba o sofinanciranju šolnine ali drug
ustrezen dokument).
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Dokazila iz točk 6.1, 6.2, 6.3 in 6,8 morajo biti originali ali overjene kopije. Ostala
dokazila so lahko kopije, vendar ima sklad
pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije.
Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
Ob potrditvi izpolnjene prijave in zaposlitvenega načrta se bo oblikovala datoteka XML, ki ju kandidat pošlje skladu po
elektronski pošti; taka oddaja ne šteje za
vložitev vloge in je le informativne narave.
Prijavo in zaposlitveni načrt mora kandidat
natisnjena in podpisana skupaj z ostalimi
dokazili predložiti skladu tudi v fizični obliki
osebno ali po pošti skladno s točko 11. Rok
in način oddaje prijav, saj dokumenti, poslani izključno v elektronski obliki, ne štejejo kot
vložitev vloge.
7. Merila za ocenjevanje prijav: prijave se
ocenjujejo po štirih kriterijih, najvišje možno
skupno število točk je sto (100).
7.1. Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0
do 7,6 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,6
do 8,0 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,0
do 8,7 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,7
do 9,1 – 15 točk,
– povprečna ocena od vključno 9,1
do 9,5 – 20 točk,
– povprečna ocena od vključno 9,5 do
vključno 10 – 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se upoštevajo ocene iz dokazil, zahtevanih v točki 6,8,
pri čemer se enakovredno upoštevajo vse
ocene dodiplomskih študijev; če je kandidat
na dodiplomskem študiju do 31. 12. 2012
dosegel manj kot 4 ocene, se za izračun
povprečne ocene upoštevajo tudi ustrezne
ocene srednje šole. Povprečna ocena se
izračuna na 4 decimalna mesta.
Ocene, pridobljene na programu mednarodne mature, t.i. predicted grades in druge
nezaključene oziroma predvidene ocene in
ocene, ki niso bile dosežene v okviru formalnega izobraževanja, se ne upoštevajo
pri izračunu povprečne ocene.
Pri ocenah, doseženih na ustanovah
v tujini ali na srednješolski ravni v RepublikiSloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja.
Na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
7.2. Objave – 30 točk
Za točkovanje se upoštevajo samo
znanstvene objave, ki bodo do vključno
30. 4. 2013 vpisane v sistem COBISS in
so ustrezno označene v skladu s Tipologijo dokumentov / del za vodenje bibliografij
v sistemu COBISS2.
Če kandidat ob prijavi ne bo predložil
ustreznega izpisa iz sistema COBISS v skladu s prejšnjim odstavkom, se upošteva, da
kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu.
Znanstvene objave se točkujejo kot sledi:
– Izvirni znanstveni članek, znanstvena
monografija in patent (COBISS tip 1.01,
2.01, 2.24) – 14 točk za avtorsko delo in
7 točk za soavtorstvo
– Pregledni znanstveni članek (COBISS
tip 1.02) – 10 točk za avtorsko delo in 5 točk
za soavtorstvo
2
Tipologija dokumentov /del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS je javno objavljena
na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/
bibliografije/Tipologija_slv.pdf.

– Samostojni znanstveni sestavek ali
poglavje v monografski publikaciji in kratki znanstveni prispevek (COBISS tip 1.03,
1.16, 2.20) – 4 točke za avtorsko delo in
2 točki za soavtorstvo
– Znanstveni prispevek na konferenci
(COBISS tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12, 2.31,
2.32) – 2 točki za avtorsko delo in 1 točka
za soavtorstvo
7.3. Področje izobraževanja – 20 točk
Področje izobraževanja se točkuje glede
na KLASIUS-P, v katero sklad uvrsti izobraževalni program, pri čemer so v posamezno navedeno kategorijo vključene vse
njene podkategorije:
Kategorija KLASIUS-P
4 Naravoslovje, matematika
in računalništvo
52 Tehnika
72 Zdravstvo
58 Arhitektura, urbanizem
in gradbeništvo
85 Varstvo okolja
vsa druga področja
po KLASIUS-P

Število
točk
20 točk

10 točk
0 točk

Interdisciplinarne študijske programe ter
študijske programe s področij, ki niso navedena v KLASIUS-P, sklad uvrsti v posamezno področje KLASIUS-P na podlagi predloženih dokazil iz točke 6.6 ter drugih javno
dostopnih informacij o programu.
Pri interdisciplinarnih programih se za
točkovanje upošteva najprej tisto področje,
ki je v obsegu vseh obveznosti programa
zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju,
za katerega program primarno izobražuje.
Če so področja enakomerno zastopana, se
upošteva tisto področje, ki je ugodnejše za
kandidata.
7.4. Sofinanciranje študija – 20 točk
Do točk po tem merilu so lahko upravičeni tisti kandidati, ki imajo za študijsko
leto 2013/2014 dodeljena druga dovoljena
sredstva.
Dovoljena druga sredstva za namen tega
razpisa so druge štipendije oziroma druga
sredstva, ki jih študentom podeljujejo take
pravne osebe s sedežem v tujini, ki so javne, izobraževalne, štipendijske, dobrodelne,
neprofitne, interesne oziroma druge ustanove, katerih glavna oziroma prevladujoča
dejavnost ni tržna dejavnost z namenom
ustvarjanja dobička.
Za dodelitev točk po tem merilu se vrednost drugih dovoljenih sredstev za študijsko leto 2013/2014 (ne glede na namen
dodeljenih sredstev) deli z seštevkom višine
šolnine glede na predzadnji odstavek točke
3. Višina štipendije in trajanje štipendiranja
in življenjskih stroškov glede na tabelo 1 za
eno študijsko leto.
Glede na dobljeni delež se točke dodelijo
kot sledi:
– do 0,25 – 0 točk
– od vključno 0,25 do 0,50 – 10 točk
– vključno 0,50 in več – 20 točk
8. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi posebna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
sklada. Komisija postopek vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vloge kandidatov,
ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih
določa javni razpis. Prednostni seznam teh
kandidatov bo določila tako, da bo kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk od kandidata z največ točkami
do kandidata z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo s prednostnega
seznama izbrani tisti kandidati, katerih vloge
bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev, pri čemer se zadnje uvrščenemu
kandidatu dodeli štipendija v celotnem upravičenem znesku.
Če bo imelo več kandidatov isto število
točk, se za odločitev o upravičencih uporabi
razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
– kandidat se vpisuje na magistrski študij
po zaključenemu dodiplomskemu študiju,
– kandidat se prijavlja za študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine skladno z drugim odstavkom 2. točke,
– kandidat je dosegel višje število točk
po merilu 7.4. Sofinanciranje študija,
– kandidat je dosegel višjo povprečno
študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha.
9. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe in predložitvi morebitnih z odločbo
zahtevanih dokazil s strani kandidata, sklad
z vsakim izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije
se lahko izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku.
Po zaključenih študijskih obveznostih programa se mora štipendist zaposliti ali samozaposliti v Republiki Sloveniji pri delodajalcu
s sedežem (oziroma stalnim prebivališčem,
če gre za zaposlitev pri samostojnem podjetniku) v Republiki Sloveniji ali se v Republiki
Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma
samozaposlitev mora trajati toliko let, kolikor
študijskih let je prejemal štipendijo, preračunano na polni delovni čas, pri čemer leto
zaposlitve pomeni 12 mesecev za vsako
študijsko leto štipendiranja kandidata, ne
glede na dejansko trajanje posameznega
študijskega leta.
Podrobneje je štipendijsko razmerje urejeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
10. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico,
obrazec z izjavo in obrazec za pooblastilo
kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad‐
kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000 Ljubljana,
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med
9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 150. javni razpis).
S potrditvijo prijavnega obrazca za izpis
se bodo v prijavo vneseni podatki posredo-
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vali skladu po e-pošti. Tako poslani podatki
so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do izteka zadnjega dne roka za
oddajo prijav, ki je sreda, 8. 5. 2013.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan
oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro,
v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek med
9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta
javni razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če
kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku,
določenem v zahtevi za dopolnitev prijave,
bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – UPB) takse prosta.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada:
www.sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko
pa med uradnimi urami vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14.
in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86
ali Petri Bajt, e-pošta: petra.bajt@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-62 ali Katji Cankar,
e-pošta:
katja.cankar@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 139/2012
Ob-5273/12
Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni
list RS, št. 93/11), drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove
»Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
na seji 17. 11. 2011, in Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 91/09 in 102/12; v nadaljevanju:
SPP) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za program Fulbright
za leto 2013 (151. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2013,
in sicer za gostovanje državljanov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: RS) v Združenih
državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA) ter
državljanov ZDA v RS.
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V Fulbright generacijo 2013 so vključeni
tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni
s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo
večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2013/2014.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
znaša 150.000,00 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA
pridobijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma
drugega bližnjega letališča do ustreznega
letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče
ustanove;
– mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije
ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS
pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za
vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak
mesec gostovanja v višini:
– 800,00 EUR, če gostujejo kot študenti
ali
– 1.000,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Upravičenci bodo do sredstev, vezanih
na mesec gostovanja, upravičeni za največ
toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril
pristojni organ v ZDA.
4. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev
za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru programa Fulbright generacije
2013 s strani pristojnega organa v ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na podlagi predloženih dokazil, skladno
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz evidenc pri
ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to
izrecno prepovedal; v takem primeru mora
prijavitelj sam predložiti ustrezna dokazila
o izpolnjevanju pogojev.
5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti
vsaj tri ponudbe različnih prevoznikov za
povratno letalsko vozovnico od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do
ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo
gostujoče ustanove, pri čemer lahko sklad
poleg ponudb, ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi drugo ponudbo.
Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipendijo iz druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, morajo predložiti tudi potrdilo o višini štipendije, kot jo določi pristojni organ v ZDA in iz katerega mora biti razvidno,
da v ZDA ne bodo upravičeni do štipendije.
Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti
potrdilo o državljanstvu ali fotokopijo potnega lista.
Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri
čemer ima sklad pravico zahtevati overjen
prepis ali originalno listino na vpogled. Oddane dokumentacije sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa,
in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih
vlog do porabe sredstev.
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Če zaprošena vrednost zadnje vloge
presega še razpoložljiva sredstva, se temu
prijavitelju dodeli le sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Če
bo na isti dan prejetih več popolnih vlog,
ki izpolnjujejo pogoje, katerih skupna zaprošena vrednost presega še razpoložljiva
sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju
dodeli sorazmerni del upravičenih sredstev
do skupne višine še razpoložljivih sredstev
za ta javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
7. Obravnavanje vlog in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo.
Dokončna odločba je podlaga za izplačilo
sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši:
– za letalski prevoz neposredno ponudniku s plačilom računa, predračuna, ponudbe ali druge ustrezne listine, ki ga izda
ponudnik in se glasi na sklad;
– za štipendijo za gostovanje v RS če
trtletno do 30 dne v prvem mesecu četrtletja (januar, april, julij, oktober), razen ob
prihodu, ko se upravičencu izplača del štipendije od meseca začetka gostovanja do
zadnjega meseca istega četrtletja praviloma
v 15 dneh po tem, ko upravičenec sklad
obvesti o prihodu; v enaki dinamiki in na
osebni račun upravičenca pri banki v RS se
izvrši tudi izplačilo štipendije za gostovanje
v ZDA, če je posameznik do nje upravičen,
le da se prvi del izplača praviloma v 15 dneh
po dokončnosti odločbe,
– za stroške obveznega zdravstvenega
zavarovanja v RS pri ZZZS neposredno
ZZZS na podlagi izdanega računa, oziroma
če je upravičenec sam pokril te stroške,
v obliki povračila v 15. dneh po predloženih
ustreznih dokazilih.
Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se izplačujejo na osebni
račun upravičenca, odprt pri banki v RS.
Če državljan RS sam plača stroške iz
prve alineje drugega odstavka te točke razpisa, se znesek povrne na osebni račun
upravičenca praviloma v 15 dneh od prejema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije
računa, ponudbe ali predračuna, ki je bil
podlaga za plačilo, iz katerega morajo biti
razvidni podatki o letu in potniku, in dokazila
o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek
iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega
poslovanja).
8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka gostovanja najkasneje v 15 dneh po nastopu
gostovanja,
– izvesti gostovanje v okviru programa
Fulbright generacije 2013 v dogovorjenem
trajanju,
– sklad obveščati o morebitnih spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
izvedbo gostovanja, v 15. dneh od nastanka
spremembe oziroma od dne, ko je za tako
spremembo izvedel,
– skrbeti za točnost in ažurnost vseh
podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče
izplačevanje sredstev, kontaktnih podatkov
ter drugih informacij.
Za mesec gostovanja se šteje vsak polni mesec gostovanja. Polni mesec gostovanja se konča z dnevom v mesecu, ki
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se po svoji številki ujema z dnem prvega
dne nastopa gostovanja, ustreznost trajanja se šteje z vsakim začetim mesecem
gostovanja.
Če bo gostovanje trajalo manj mesecev
od dogovorjenega in odobrenega števila
mesecev gostovanja, mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste mesece
gostovanja, ki ne bodo realizirana. Upravičenec je dolžan vrniti celotna izplačana
sredstva, če se ugotovi, da je v kateri koli
vlogi navedel napačne, neresnične ali zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo sklad
izdal odločbo, praviloma po uradni dolžnosti.
Sredstva iz prejšnjega odstavka bo moral
upravičenec vrniti v višini, preračunani skladno z gibanjem cen življenjskih potrebščin,
v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo.
Če upravičenec ne vrne dolgovanega
zneska v roku iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg navedenega zneska plačati tudi
zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti vračila dolgovanega zneska do dneva
vračila v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa in obrazci so
na voljo na spletni strani: www.sklad-kadri.si. Dokumentacijo je možno prevzeti tudi
osebno na sedežu sklada na Dunajski 22,
Ljubljana, v poslovnem času (ponedeljek,
torek in četrtek, od 9. do 15. ure, sreda, od
9. do 16. ure in petek, od 9. do 14. ure).
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Fulbright 2013 – 151. JR«.
Vloge so oproščene plačila upravne takse skladno z 9. točko prvega odstavka 24. člena oziroma 26. točko 28. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10-UPB5).
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
vključno 30. septembra 2014.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati tudi osebno na
naslovu sklada v poslovnem času, navedenem v 9. točki tega javnega razpisa. Po
poteku prijavnega roka vložene prijave bo
sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali
popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa ali bodo
vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada:
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi
urami vsak delovni dan, med 9. in 12. uro,

ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 139/2012
Ob-5274/12
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne
12. 6. 2012 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09 in 102/12; v nadaljevanju: SPP)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad)
objavlja
javni razpis
štipendij za srednješolsko tehniško
izobraževanje državljanov Zahodnega
Balkana za leto 2013 (147. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
izobraževanja dijakov, ki so državljani držav
Zahodnega Balkana in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike
Kosovo, Republike Makedonije in Republike
Srbije, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih
srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji.
Štipendija se dodeli za izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem
programu za pridobitev uradne formalne
javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero
dijak prejme javnoveljavno spričevalo, ki ga
izda slovenska izobraževalna ustanova.
Štipendija se lahko dodeli za izobraževanje po programu tehniške gimnazije ter programih srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja, ki
se skladno s klasifikacijo Statističnega urada
Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno
objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf, uvrščajo v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo;
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo;
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;
72. Zdravstvo;
84. Transportne storitve;
85. Varstvo okolja.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendiranja
Vrednost
javnega
razpisa
je
200.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja. Štipendija se podeli od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v šolskem letu
2013/2014 v program iz prejšnje točke tega
razpisa, do zaključka izobraževanja po tem
programu.
Štipendija se podeli za:
– življenjske stroške dijaka v višini
3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
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– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot
2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto.
Za šolnino se upošteva znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi kot so
na primer stroški vpisa, literature, članstva
v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugi stroški.
Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se
lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more
uveljavljati štipendije za šolnino.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavi poklicna,
srednja tehniška, srednja strokovna šola in
strokovna gimnazija v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki izvaja programe
iz prve točke tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) bo v šolskem letu 2013/2014 na podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja
srednješolsko izobraževanje, v Republiki
Sloveniji izvajal program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja ali program tehniške gimnazije, ki mora biti vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov za tisto
šolsko leto, v katerem so se prvič vpisali
na ta izobraževalni program in je objavljen
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
šolstvo;
b) bo v izobraževanje iz prejšnje alineje
skladno z zahtevami zakonodaje s področja
srednješolskega izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike
Kosovo, Republike Makedonije ali Republike Srbije, ki so v Republiko Slovenijo prišli
z namenom izobraževanja na takem programu in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega
odstavka,
c) za prijavljenega kandidata še ni prejel
sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za štipendiranje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan katere izmed naslednjih
držav: Bosne in Hercegovine, Republike
Črne gore, Republike Kosovo, Republike
Makedonije ali Republike Srbije in ima v tej
državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije,
b) bo v šolskem letu 2013/2014 prvič
vpisan v letnik programa iz prve točke tega
javnega razpisa, za katerega štipendiranje
ga prijavitelj prijavlja,
c) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge
oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti,
d) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije,
e) hkrati ne prejema katere od štipendij
iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji (državna, kadrovska ali Zoisova
štipendija),
f) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini,
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g) ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
h) bo imel v času izobraževanja, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja,
veljavno dovoljenje za začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji iz namena študija,
i) bo ves čas izobraževanja prebival
v Republiki Sloveniji,
j) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva izključno za štipendiranje izobraževanja dijakov iz prve točke tega javnega razpisa, ki
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
originalno in v celoti izpolnjeno prijavnico,
žigosano in podpisano s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja. Prijavitelj lahko za
štipendiranje prijavi več dijakov, vendar vsakega s svojo prijavo.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena še naslednja dokazila:
a) potrdilo o dijakovem državljanstvu in
stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega
potnega lista, na podlagi katerih bo sklad
ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka,
b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna ustanova v tujini oziroma
drugega programa, če je dijak po osnovni
šoli tak program zaključil; če dijak osnovnošolskega izobraževanja še ni zaključil, lahko prijavitelj predloži osnovnošolsko potrdilo
o vpisu v šolsko leto 2012/2013;
c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu
na srednješolsko izobraževanje pri prijavitelju za šolsko leto 2013/2014, iz katerega je
razviden letnik in program dijaka; če je dijak
na isti program že vpisan, prijavitelj predloži
originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko
leto 2012/2013;
d) lastnoročno podpisano izjavo dijaka
ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega
dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev
sredstev za štipendiranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
e) lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka, da nimata začasnega ali stalnega prebivališča
v Sloveniji oziroma nista diplomatska ali
konzularna predstavnika tujih držav v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije;
f) sklep sveta izobraževalne ustanove
ali drugo primerljivo dokazilo, iz katerega
je razvidna višina letne šolnine, če se prijavitelj prijavlja za sredstva za štipendiranje
šolnine.
Dokazila iz točk c), d) in e) in f) iz prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi, druga dokazila so lahko kopije,
pri čemer lahko sklad na vpogled zahteva
originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača.
Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10
– uradno prečiščeno besedilo) so plačila
upravnih taks za ta javni razpis oproščeni
javni skladi, javne agencije in druge osebe
javnega prava.
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Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva
RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR
za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR
za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se
konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN)
SI56 0110 0100 0315 637, koda namena
GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11
96091-7111002-110147. O plačilu upravne
takse prijavitelj predloži dokazilo.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, uradna oseba.
Javni razpis se določi z odprtim rokom
prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti
upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le,
če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem
merilu:
1. manjše število let štipendiranja prijavljenega dijaka posameznega prijavitelja;
2. dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za
štipendiranje, je v šolskih letih 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012 dosegel višjo skupno povprečno oceno, pri čemer se za izračun enakovredno upoštevajo vse končne
ocene vseh obveznosti (predmetov) za vsako navedeno šolsko leto.
Če bo potrebno uporabiti razmejitveno
merilo iz 2. točke prejšnjega odstavka, bo
sklad prijavitelja pozval k predložitvi dokazil
o ocenah.
Predlog upravičencev se pripravi tako,
da se nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki
bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del
zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem
delu zaprošenega zneska do skupne višine
razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe in predložitvi dokazil iz naslednjega odstavka bo sklad z izbranimi prijavitelji
sklenil pogodbo.
Pred podpisom pogodbe mora prijavitelj
za dijaka, za katerega so mu bila dodeljena
sredstva za štipendiranje, predložiti potrdilo
o vpisu za šolsko leto 2013/2014, če to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku odločanja in izjavo o pridobljenem dovoljenju
za začasno prebivanje iz namena študija,
veljavno za šolsko leto 2013/2014 s številko
in datumom izdaje dovoljenja.
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijak,
za katerega je prejel sredstva, izpolnjuje
pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se
je vpisal v višji letnik na isti izobraževalni
ustanovi ter pridobil dovoljenje za zača-
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sno prebivanje iz namena študija za tekoče
šolsko leto.
7. Pogodbene obveznosti
Pogoje iz tega javnega razpisa morata prijavitelj in štipendirani dijak izpolnjevati
celoten čas izobraževanja, ki je predmet
štipendiranja. Dijak mora redno napredovati
v višji letnik in program zaključiti v predpisanem roku, o čemer mora prijavitelj skladu predložiti ustrezna dokazila.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
S pogodbo o štipendiranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja.
8. Nakazilo sredstev
Sredstva za štipendiranje za prvo šolsko
leto se nakažejo po sklenitvi pogodbe na
poslovni račun prijavitelja, odprt v Republiki
Sloveniji, praviloma v roku osmih dni od
sklenitve pogodbe.
Nakazilo sredstev za vsako naslednje
šolsko leto se izvrši po predložitvi dokazil
o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja in predloženem finančnem poročilu za preteklo leto.
9. Dostopnost dokumentacije: javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na
voljo na spletni strani: www.sklad‐kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na
Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, med 9.
in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter
ob petkih, med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 147. javni razpis) in točnim naslovom
prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 30. 8. 2013.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in
15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter ob
petkih, med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo
zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič
na e‐poštnem naslovu: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali
osebno vsak delovni dan, med uradnimi
urami, med 9. in 12. uro, ob sredah, pa tudi
med 14. in 16. uro, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela dne 12. 6. 2012, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; 102/12; v nadaljevanju:
SPP) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij na
European University Institute (EUI) za
leto 2013 (148. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je štipendiranje največ petih kandidatov za štiriletni doktorski študij
na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1.
letnik vpisali v študijskem letu 2013/2014,
pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
javnega razpisa je 350.000,00 EUR.
3. Obseg štipendije
Štipendija za študijsko leto 2013/2014
vključuje:
– mesečno
štipendijo
v
višini
1.220,00 EUR,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 58,19 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini
155,00 EUR za potne stroške.
Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane za študijsko leto 2013/2014 znaša:
– mesečni družinski dodatek v višini 220,00 EUR za vsakega otroka in partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 58,19 EUR za partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 29,19 EUR za posameznega
otroka.
Dodatke k štipendiji iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljavljati zgolj ob prijavi na
javni razpis.
Višina mesečne štipendije in dodatkov
se usklajuje največ enkrat letno za posamezno študijsko leto glede na podatke EUI
in se opredeli z aneksom k osnovni pogodbi
o štipendiranju.
Kandidat šolnine ne plačuje.
4. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki
izpolnjuje pogoj, da se uvršča v eno izmed
spodaj naštetih kategorij oseb:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali
– je državljan druge države članice
Evropske unije (v nadaljevanju: EU), ki izkaže petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za
prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja
štipendijo ali
– ima status delavca migranta v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge
države članice EU ali njegov vzdrževani družinski član ali
– ima status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali njegov vzdrževani
družinski član.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je v študijskem letu 2013/2014 sprejet
v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija
na EUI,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali
v tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji
ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
– za študij na EUI kandidat s skladom
nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih
javnih razpisov.
5. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
5.1 dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 4. točke Pogoji tega javnega
razpisa; če se za štipendiranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe iz teh kategorij,
mora dokazati ustrezen status osebe, katere
vzdrževani član je in status vzdrževanega
družinskega člana,
5.2 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2013/2014,
5.3 spričevalo zadnje v celoti zaključene
ravni ali stopnje izobraževanja,
5.4 original ali overjeni prepis uradnega
potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega izobraževanja, na
katerem je kandidat bil ali je še vpisan, ki jih
je pridobil do 31. 12. 2012.
Če zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami, mora kandidat predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami,
5.5 če je kandidat ocene iz točke
5.4 pridobil izven Republike Slovenije,
mora predložiti uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica),
5.6 če kandidat uveljavlja pravico do dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane in
želi pospešiti postopek podeljevanja štipendije, mora priložiti naslednja dokazila:
a) za vsakega otroka, ki ga v skladu
z zakonom o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige,
b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige,
c) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost:
potrdilo o registraciji istospolne partnerske
skupnosti,
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d) za osebo, s katero živi v življenjski
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo:
potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, ki
mora biti dlje časa enako kandidatovemu
ipd.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila
iz 5.4. so lahko kopije, pri čemer ima sklad
pravico zahtevati originale. Prejetih dokazil
sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na podlagi dokazil iz točke 5.4 javnega
razpisa.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter predložitvi potrdila o vpisu v 1.
letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI za
študijsko leto 2013/2014, sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje, če se štipendist
v naslednjih študijskih letih vpiše v s programom predviden letnik študija.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije za študijsko leto
2013/2014 bo izvršeno predvidoma
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun
štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji.
Nakazilo štipendije za nadaljnja študijska leta bo izvršeno predvidoma v 8 dneh
po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku
ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno zaključenem doktorskem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo.
Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
in sicer za polni delovni čas vsaj 4 leta, pri
čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem
navedenem obdobju v delovnem razmerju
pri istem delodajalcu.
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje urejene s pogodbo o štipendiranju skladno s SPP, še zlasti z določili od 19. do
35. člena.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa, prijavnico
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani sklada: www.sklad‐kadri.si
ali na sedežu sklada na Dunajski 22, v Ljub
ljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro,
v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med
9. in 14. uro.
11. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred
odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje v po-
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stopku dodelitve štipendije in za izvajanje
pogodbenega razmerja.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno
in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
148. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 24. 5. 2013.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za
popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo
dopolnili v roku, določenem v zahtevi za
dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), takse prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.
sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi
ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu:
doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah, tudi med
14. in 16. uro, na naslovu sklada oziroma na
tel. 01/434‐58‐92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 139/2012
Ob-5276/12
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela dne 12. 6. 2012, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; 102/12; v nadaljevanju:
SPP) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za izobraževanje tujih
državljanov v Republiki Sloveniji na
podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012
(149. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
državljanov Islamske republike Afganistan
(v nadaljevanju: Afganistan) za podiplomski
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študij s področja mehatronike ali arhitekture
na visokošolskih izobraževalnih institucijah
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija) za posamezno stopnjo izobraževanja,
in sicer za:
– magistrski (druga stopnja) študij,
– doktorski študij.
Štipendije po tem razpisu ni mogoče pridobiti za enoviti magistrski študij.
Štipendija se dodeli za:
– šolnino v višini dejanske šolnine in
– življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.
Štipendija za življenjske stroške je namenjena stroškom zdravstvenega zavarovanja,
namestitve in prehrane ter drugim stroškom,
povezanim z izobraževanjem v Sloveniji.
Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za
obiskovanje izobraževalnega programa in
ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih
plačil izobraževalni ustanovi (vpisnina, literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje
in drugi stroški).
Pravica do štipendije se dodeli za tekoče
ali naslednje študijsko leto glede na datum
vložitve prijave do zaključka študijskega programa. Štipendija za življenjske stroške se
podeli tudi za obdobje od konca študijskega
programa do zaključka študija, vendar največ za 12 mesecev po zaključku študijskega
programa.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
javnega razpisa je 100.000,00 EUR za vsa
leta štipendiranja izbranih kandidatov.
3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
3.1. je državljan Afganistana in hkrati ni
državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas
študija, za katerega štipendiranje se prijavlja;
3.2. je bil za štipendijo po tem javnem
razpisu nominiran s strani pristojnega organa Afganistana;
3.3. je sprejet ali vpisan na ustrezno
stopnjo (podiplomski magistrski študij druge stopnje ali doktorski študij) in program
z ustreznega področja (mehatronika ali arhitektura) na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Sloveniji v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega
programa, na katerem bo pridobil formalno
javnoveljavno stopnjo izobrazbe, za katero
bo prejel javnoveljavno spričevalo;
3.4. bo imel v času študija, ki je predmet
štipendiranja po tem javnem razpisu, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji iz namena študija skladno z zakonom
o tujcih in bo v Sloveniji tudi prebival;
3.5. bo imel v času štipendiranja status
študenta v Sloveniji;
3.6. oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Sloveniji,
3.7. v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
oziroma v Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih;
3.8. v Sloveniji ali v tujini v času študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo:
– v delovnem razmerju,
– opravljal samostojne registrirane dejavnosti,
– vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem organu v tujini.
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Če bo kandidatu podeljena štipendija po
tem javnem razpisu, bo moral pogoje po tej
točki javnega razpisa izpolnjevati celoten
čas štipendiranja.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev iz te točke javnega razpisa preverjal na podlagi izjave kandidata, predloženih dokazil ali uradne
poizvedbe pri pristojnem organu oziroma
instituciji.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in razmejitvenih meril:
4.1. potrdilo o državljanstvu in prebivališču kandidata v tuji državi, izdano s strani
pristojne ustanove, oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih
bo sklad ugotavljal državljanstvo kandidata
in prebivališče v tujini,
4.2. potrdilo slovenske visokošolske izobraževalne ustanove o vpisu ali sprejemu
na magistrski študij druge stopnje ali doktorski študij, s točno navedbo izobraževalnega
programa in študijskega leta začetka študija,
4.3. potrdilo o nominaciji, ki ga izda pristojni organ Afganistana.
Dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko
kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati
original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku,
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod
v slovenski jezik.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, uradna oseba.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave bodo za štipendiranje izbrani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje javnega
razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih
popolnih prijav do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
prijav, ki izpolnjujejo pogoje, in bo skupna
višina zaprošenih sredstev teh kandidatov
presegla razpoložljiva sredstva, se bo za
odločitev o izbiri štipendistov uporabilo merilo višje dosežene povprečne ocene pri zadnjem v celoti zaključenem izobraževanju,
ocenjevanem z ocenami. Če bo sklad za odločitev moral uporabiti navedeno razmejitveno merilo, bo kandidate pozval, da predložijo potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnje v celoti zaključeno izobraževanje,
ocenjevano s številčnimi ocenami, in uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen,
ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na
kateri je kandidat to izobraževanje zaključil,
ali druga pristojna ustanova.
Prijave kandidatov, ki bodo prispele po
porabi sredstev, bodo zavrnjene.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini mora pooblasti
osebo s prebivališčem v Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati tudi
pooblaščenec.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu sklada. Pooblastilo mora
biti oddano v originalu in ga morata podpisati tako kandidat kot pooblaščenec.
7. Obravnavanje prijav, pogodba o štipendiranju in nakazilo štipendije
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Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter po tem, ko kandidat predloži
dokazila, če so zahtevana v odločbi, sklad
z izbranim kandidatom sklene pogodbo
o štipendiranju.
Sklad praviloma v odločbi zahteva potrdilo o vpisu v ustrezen letnik in študijsko leto
na program, za katerega je bila dodeljena
štipendija, in izjavo ali dokazilo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz
namena študija, če še nista bila predložena
v postopku odločanja, po potrebi pa tudi
druga dokazila.
S pogodbo se opredelijo vse obveznosti
štipendista skladno z SPP. Nakazilo štipendije se izvaja skladno z določili pogodbe.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani: www.sklad-kadri.si. Prav tako
je dokumente možno prevzeti na naslovu
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22 (6
nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času.
Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, ob sredah,
med 9. in 16. uro, ter ob petkih, med 9. in
14. uro (v nadaljevanju: poslovni čas).
9. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo v fizični obliki
(v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico
skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s
pripisom: prijava na 149. javni razpis).
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali po pošti.
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se
za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan
oddaje na pošto. Prijave po elektronski pošti
se ne bodo upoštevale.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta
javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali
popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi
prijave. V primeru, da kandidati prijave ne
bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove
prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5)
takse prosta.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene. Prijave,
ki bodo prispele po porabi sredstev in pred
potekom odprtega roka, bodo zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodbe z izbranimi štipendisti.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani sklada: www.sklad-kadri.si v razdelku Razpisi in objave, telefonsko ali osebno
pa v času uradnih ur vsak delovni dan, od

ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob
sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris
Sattler, tel. +386(0)1-434-58-92, e-pošta:
doris.sattler@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4500051780
Ob-5224/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa Energetike Ljubljana za
doseganje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih v letu 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
(v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za
ukrepe v večjo energijsko učinkovitost
v gospodinjstvih in javnem sektorju
v letu 2013
URE-SUB_GOS-JS_2013/01
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu z uredbo:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in
37/11 – odl. US, 10/12, v nadaljevanju: EZ),
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije), Pravilnik
o spodbujanju učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Program Energetike
Ljubljana za doseganje prihrankov energije
pri končnih odjemalcih za leto 2013, potrjen
s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada dne 29. 10. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne
finančne spodbude za nove, še ne izvedene
naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju,
ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih
odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica,
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine
Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:
1A – vgradnja novih kotlov v skupnih
kotlovnicah ob priključitvi na sistem distribucije ZP
1B – vgradnja skupnih toplotnih postaj
za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne
vode
2A- vgradnja novih kotlov v obstoječih
kotlovnicah na ZP
2B – vgradnja novih toplotnih postaj
za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitar-
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ne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne
postaje
3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na
sistem distribucije plina
4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
5 – uvedba sistema za upravljanje
z energijo (energetski management)
6 – izdelava energetskega pregleda
7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet
javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR.
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– gospodinjstva za subvencioniranje
ukrepov pod oznako 1A, 1B, 3, 4 in 7. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je
investitor in:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi,
ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim
soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik
stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
– ožji družinski član lastnika (zakonec,
zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik
stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote
v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi
pri financiranju naložbe in so za to pridobili
pisno soglasje lastnika.
– samoupravne lokalne skupnosti, ki
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov,
– pravne osebe javnega prava, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni
skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske
skupnosti ipd.), za subvencioniranje vseh
ukrepov,
skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo
izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Višina nepovratne finančne spodbude
in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih
stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar
upoštevajoč z ukrepom dosežen prihranek
energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega
prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese.
Priznani stroški naložbe so ugotovljeni
na podlagi upravičenih stroškov naložbe.
Delež nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene)
enak/enoten.
Prihranek energije se izračuna na način,
ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Rok za zaključek naložbe je za gospodinjstva, samoupravne lokalne skupnosti,
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pravne osebe javnega prava in celotne večstanovanjske stavbe devet (9) mesecev od
sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica
do nepovratne finančne spodbude preneha.
8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na ovojnici navedeno Ime/naziv
in točen naslov vlagatelja ter:
Vloga – Ne odpiraj
Razpis URE-SUB_GOS-JS_2013/01
Ukrep: 1A / 1B / 2A / 2B / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
… (vlagatelj ustrezno obkroži)
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Energetika Ljub
ljana, oddelek
URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljub
ljana.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato
pa vsak torek do objave zaključka javnega
razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013,
ko bo zadnje odpiranje vlog.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa
razpisana sredstva.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna
spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene
pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano
v razpisni dokumentaciji.
10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne od
2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave
zaključka javnega razpisa v Uradnem listu
RS oziroma najkasneje do 17. 12. 2013.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije o razpisu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika Ljub
ljana, oddelek URE in OVE,
Verovškova 62, 1000 Ljub
ljana ali po faksu 01/588-96-29, na e-naslov ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si, do objave
zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija, odgovori na
vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 4500051781
Ob-5225/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12,
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
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(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 29. 10. 2012
potrjenega Programa Energetike Ljubljana
za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v letu 2013 ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), naziv izvajalca programa Javno
podjetje Energetike Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude
za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah
in podjetnikih v letu 2013
URE-SUB_PO-SP_2013/01
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu uredbo:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in
37/11 – Odl. US, 10/12; v nadaljevanju: EZ),
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE),
Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve
SA.34281(2012/X)) in Program Energetike
Ljubljana za doseganje prihrankov energije
pri končnih odjemalcih za leto 2013, potrjen
s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada 29. 10. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom za nove, še ne
izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljub
ljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova
– Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani,
Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje
ukrepe:
2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih
kotlovnicah na ZP
2B – vgradnja novih toplotnih postaj za
ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne
vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na
sistem distribucije plina
4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke
ter samo za pravne osebe javnega prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo:
5 – uvedba sistema za upravljanje
z energijo (energetski management)
6 – izdelava energetskega pregleda
7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke
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4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet
javnega razpisa, znaša 209.000,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč (št. priglasitve
SA.34281(2012/X)).
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite
rabe in obnovljive vire energije.
V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju
prihrankov energije ali oskrbi z energijo
med pogodbenima strankama;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in
brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe
varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
Drugi pogoji glede upravičenosti za kandidiranje na razpisu so objavljeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
7. Višina nepovratne finančne spodbude
in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih
stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar
upoštevajoč z investicijo dosežen prihranek
energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese.
Priznani stroški naložbe so ugotovljeni
na podlagi upravičenih stroškov naložbe.
Delež nepovratne finančne spodbude
je za vse ukrepe (upravičene namene)
enak/enoten.
Prihranek energije se izračuna na način,
ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude, sicer
pravica do te spodbude preneha.
8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse
dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno
z zahtevami razpisne dokumentacije in
v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici
navedeno:
1
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in
naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe
energije v objektih in napravah naročnika, kjer
se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za
energijo.
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Vloga – Ne odpiraj
Razpis URE-SUB_GOS-JS_2013/01
Ukrep: 2A / 2B / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 (vlagatelj
napiše ustrezno številko ukrepa)
Ime/naziv in točen naslov vlagatelja
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Energetika Ljubljana, oddelek URE in
OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato
pa vsak torek do objave zaključka javnega
razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013,
ko bo zadnje odpiranje vlog.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa
razpisana sredstva.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna
spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je
opisano v razpisni dokumentaciji.
10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od 2. 1. 2013 dalje. Javni
razpis velja do objave zaključka javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 12. 2013.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim
zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika Ljub
ljana, oddelek URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljub
ljana ali po faksu
na 01/588-96-29, na e-naslov ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si, do objave
zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija, odgovori na
vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-5255/12
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), drugega odstavka 18., drugega
odstavka 24. drugega odstavka 30. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12),
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne
razpise (v nadaljevanju: razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih,
srednjemetražnih ali celovečernih filmskih
projektov;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje
realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev;
– redni letni razpis za sofinanciranje povečav in transferjev.
Razpisi iz prve do tretje alineje tega obvestila se pričnejo z dnem 28. 12. 2012 in
se zaključijo z dnem 25. 2. 2013, razpis
iz četrte alineje tega razpisa pa se začne
z dnem 28. 12. 2012 in se zaključi z dnem
28. 1. 2013. Besedila navedenih razpisov
in razisna dokumentacija so objavljeni na
spletnem mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 5320-2/2012/3
Ob-5269/12
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2013:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno
področje A v letu 2013: finančna podpora
avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je
spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo
v sosednjih državah.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev znanstvene dejavnosti;
3. krepite gospodarske dejavnosti;
4. vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma
čezmejno povezovanje.
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje lastnega rednega delovanja in lastnih
projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Predmet razpisa ni sofinanciranje sredstev za podporo, ki jo krovne organizacije
namenjajo članicam. Na razpisu pridobljena
sredstva so namenjena izključno sofinanciranju lastnega rednega delovanja in/ali lastnega projekta oziroma projektov posameznega prijavitelja.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so lastne
redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih
prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto
in predstavljajo njegovo kontinuirano organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih lastnih aktivnosti,
ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten
rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Redne dejavnosti in projekti, ki ne bodo
izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi
mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2013 znaša 6.800.000 EUR. Višina
sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2013
ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2013, morajo
biti porabljena v letu 2013.

Št.

S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za
dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec
pogodbe) je na razpolago na spletni strani
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu http://www.uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9.
in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije,
v času uradnih ur.
10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Traviser Strasse 16, A-9020 Celovec/Klagenfurt,
Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO),
Ulica Donizetti 3, 34133 Trst /Trieste, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Zveze Slovencev na Madžarskem,
Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga mora biti obvezno posredovana na
prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2013«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošti do vključno 7. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 15. 2.
2013.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja
krovnih organizacij
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Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva
pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij
o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.
Rok za posredovanje usklajenih mnenj
komisij iz zamejstva je najkasneje 11. 3.
2013.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izboru
Odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 5. 4. 2013.
Kolikor bo Proračun Republike Slovenije za
leto 2013 sprejet po tem datumu, se bodo
odločbe izdale v 15 dneh po njegovem sprejemu.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu vsak dan, med 9. in 14. uro,
tel: 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter
po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 5320-2/2012/31
Ob-5270/12
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2013:
finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2013: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javnega
razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v tujini.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev znanstvene dejavnosti;
3. krepite gospodarske dejavnosti;
4. vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu;
6. medsebojno povezovanje oziroma
čezmejno povezovanje.
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Prednost bodo imeli projekti, ki so namenjeni pospeševanju sodelovanja z mladimi oziroma večjemu vključevanju mladih
pripadnikov slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije v dejavnosti, ki se odvijajo
bodisi v Sloveniji bodisi drugod po svetu.
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Prednost bodo imeli tudi projekti, ki se
nanašajo na organizacijo in izvedbo oziroma
se kako drugače navezujejo na srečanje
vseh Slovencev »Dobrodošli doma« meseca julija 2013 v Ljubljani.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so redne
naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano delovanje.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se
za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten
rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Redne dejavnosti in projekti, ki ne bodo
izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi
mnenje zunanjega strokovnjaka.
Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije, se lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja posamezne vloge
tudi s strani drugih državnih institucij.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2013 znaša 850.000 EUR. Višina
sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2013
ustrezno spremeni.
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Sredstva, dodeljena za leto 2013, morajo
biti porabljena v letu 2013.
S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina dodeljenih sredstev se določi
glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega
lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje
sredstev, navodila ter vzorca) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.
uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Komenskega ulica 11, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak
dan, med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije, v času uradnih ur.
11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na
prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2013«,
– polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošti do vključno 7. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela
z odpiranjem vlog najkasneje 15. 2. 2013.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog:
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo ocenjevala prispele vloge po vrstnem redu prispetja, neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane
najkasneje 5. 4. 2013. Kolikor bo Proračun
Republike Slovenije za leto 2013 sprejet
po tem datumu, se bodo odločbe izdale
v 15 dneh po njegovem sprejemu.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu vsak dan, med 9. in 14. uro,
tel. 01/230-8000, faks 01/230-80-17 ter
po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 16/2012
Ob-5247/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in

100/11 Odl. US) in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/11)
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov
in projektov, ki jih bo v letu 2013
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2013.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost izvajalcev,
ki niso javni zavodi, jo pa občina financira
na primerljiv način kot javne zavode (npr.
dejavnost kulturnih društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki jo financira občina, in bo izvedena v letu 2013.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča
v občini; izjeme so le pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki se snovno-motivno dotikajo občine in bodo izvedeni v občini;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma
ki so že pridobili proračunska sredstva občine;
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v občini
in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev
Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini
(razen javni zavodi in ustanove s področja
kulture, ki jih financira občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo
v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le
s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
Na razpisno področje B se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se
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snovno-motivno dotika občine in bo izveden
v občini.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini
(razen javni zavodi in ustanove s področja
kulture, ki jih financira občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo
v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le
s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se
snovno-motivno dotika občine in bo izveden
v občini.
III. Razpisni rok: razpis se prične 28. decembra 2012 in se zaključi 28. januarja
2013.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2013,
c. podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
C) za razpisno področje C:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe,
c. vpogled v 10 % končanega besedila
in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
Pri razpisnem področju B in C morajo
posamezniki, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, priložiti potrdilo o uveljavljanju posebne davčne olajšave od dohodka. V nasprotnem primeru
bodo v avtorski pogodbi upoštevani 10 %
normirani stroški.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 28. januarja 2013 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni programi 2013« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2013« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti s področja založništva
2013«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj
naslov oziroma sedež.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja le do preteka razpisnega roka na
način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni programi 2013«
oziroma
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2013«
oziroma
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»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti s področja
založništva 2013«.
Dopolnjevanje oziroma spreminjanje
vlog po preteku razpisnega roka ne bo več
možno.
Prijavitelj lahko na razpisno področje
A prijavi letni program dela, na razpisno
področje B en kulturni projekt in na razpisno področje C en projekt s področja založništva.
Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati samostojno vlogo.
Kolikor prijavitelj na posamezno razpisno
področje odda več vlog, se obravnava tista
vloga, ki bo prispela prva, vse naslednje
vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je na
posamezno razpisno področje oddanih več
vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge,
razen če gre za dopolnitve vlog, kar mora
biti označeno na ovojnici.
Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal
več projektov, bodo vloge zavržene. Za isti
projekt na razpis lahko poda vlogo le en
prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge vseh prijaviteljev
zavržene.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne
bodo podale upravičene osebe, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev, kriterijev ali meril in po že izdani
dokončni odločbi o izboru programa ali projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2013, razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 31. januarja 2013, ob 9. uri, v sejni sobi Urada za
družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni
v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70 %), in na osnovi posebnih kriterijev
(30 %):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane
društva v preteklem letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
g. število sekcij v društvu.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
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a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, vključenost
projekta v Pikin Festival ali Poletne kulturne
prireditve,
b. reference prijavitelja,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor
(preseganje lokalnih okvirjev),
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a. literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost
projekta,
b. predviden doseg projekta,
c. finančna konstrukcija projekta,
d. pomen projekta za širši kulturni prostor,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje A: 20.000 €,
– za razpisno področje B: 19.500 €,
– za razpisno področje C: 4.400 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa
ali projekta v letu 2013.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec A – kulturni programi
– Prijavni obrazec B – kulturni projekti
– Prijavni obrazec C – kulturni projekti
s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec pogodbe za kulturne programe
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte
s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec avtorske pogodbe za fizične
osebe
– Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu:
Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan na telefonski številki:
– za razpisna področja A, B in C:
03/896-16-78 (Darja Plaznik),
ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi).
Mestna občina Velenje
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Št. 12/0629
Ob-5252/12
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – UPB1; v nadaljevanju ZLD)
v zvezi z drugim odstavkom 2. člena v zvezi
s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08
– ZPacP, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF)
in v skladu s Sklepom Občinskega sveta
Občine Markovci, št. 014-0001/2012, ki je
bil sprejet na 9. izredni seji, dne 10. 9. 2012,
objavlja Občina Markovci
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci; tel. 02/788-88-87, telefaks 02/788-88-81.
2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje
Občine Markovci in Občine Zavrč, v skladu z dogovorom št. 014-0001/2012 z dne
14. 12. 2012.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let
in se lahko po preteku tega časa podaljša
za nedoločen čas. Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku
enega leta po pridobitvi koncesije. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju
nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Lekarniška dejavnost se bo opravljala
v središču naselja Markovci.
4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit,
– obvlada slovenski jezik,
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma
lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti
starejše od treh mesecev);
– magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška
zbornica,
– ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
– ima zagotovljene vse pogoje, skladno
z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 39/06).
b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program
izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije,
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki
je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu
z zastavljenim programom,
– lokacija lekarne v koncesiji mora biti
v središču naselja Markovci,
– da bo zagotovil obratovanje lekarne
najmanj 40 ur na teden, od tega ob sobotah
najmanj 4 ure (odpiralni čas lekarne mora
biti prilagojen delovnemu času zdravniške
dejavnosti v Občini Markovci),
– da ima zagotovljene ustrezne kadre,
– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi do-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
datne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom
o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške
dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom ZLD lahko opravlja
lekarna
– obratovalni čas lekarne v Občini Markovci
– večje število delovnih mest
– daljša delovna doba v lekarniški dejavnosti
– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
6. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene mora imeti vse
zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci ali jo
natisnejo s spletne strani Občine Markovci
– www.markovci.si. Občina Markovci lahko
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje
razpisno dokumentacijo na osnovi njegove
pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom:
»Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 30. 1. 2013, do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
7. Kontaktna oseba za dajanje informacij
in pojasnil: Marinka Bezjak Kolenko, direktorica občinske uprave, tel. 02/788-88-87,
e-mail: marinka.kolenko@markovci.si.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 30. 1. 2013 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji.
Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS
za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Markovci
Št. 478-182/2012-48/03
Ob-5254/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
Uredbo o stvarnem premoženju države in

do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12), na podlagi dopolnitve
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011,
sprejetega na 10. seji Sveta Mestne občine
Kranj dne 14. 12. 2011, na podlagi dopolnitve
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012,
sprejete na 15. seji Sveta Mestne občine
Kranj dne 16. 5. 2012 in 18. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2012 ter na
podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P –
202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 534/172, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 29.070 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
2. Nepremičnina – počitniška hiša P –
123, številka stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 32.640 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
3. Nepremičnina- štirisobno stanovanje
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe,
številka stavbe 216, številka dela stavbe 3,
ID znak: 2122-216-3, v izmeri 129,02 m2,
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča,
na katerem stoji stavba, parcelna številka
zemljišča 61/3, k.o. Huje, na naslovu Župančičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno
172.000,00 EUR.
Stanovanju pripada en prostor v kleti.
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in
del zemljišča parcelna številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe k.o. Struževo, za
izklicno ceno 202.100 EUR (brez vključenega DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo
dveh stanovanjskih blokov v Struževem –
gradbena parcela objektov B in C. Vrednost
projektne dokumentacije in geodetskega
posnetka znaša 78.831,90 EUR, komunalni
prispevek znaša ca. 246.000,00 EUR in niso
vključeni v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek in druge stroške iz pogodbe, nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 15. 1. 2013, ob
10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
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– pravne in fizične osebe, ki so na
Urad za okolje in prostor pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 14. 1. 2013 do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo
o registraciji, ki vključuje matično številko
in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od
30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do torka, dne 8. 1. 2013 na Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika
oziroma fizične osebe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na
javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja, plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
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iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik
zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 237-31-63
ali 237-31-58.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo objavljene na internetni strani, www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 2012/000423
Ob-5266/12
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 20. in 22. člena v zvezi z 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12) in Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Pesnica št. 460-2/2012-1-IRH, ki ga
je 12. marca 2012 sprejel Občinski svet Občine Pesnica, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
tel. 02/654-23-09, faks 02/654-23-19, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si, spletna
stran: http://www.pesnica.si.
2. Opis predmeta prodaje z javnim zbiranjem ponudb in izhodiščna vrednost
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2.1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče:
– parcela št. 839/24, k.o. 577 – Zgornji
Jakobski dol (ID 5938805), travnik, v izmeri
1.684 m², last Občine Pesnica do celote
(1/1).
Izhodiščna
vrednost
nepremičnin
37.100,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja izven
ureditvenega območja za poselitev.
Nepremičnina ima v neposredni bližini
objekte osnovne infrastrukture (cesta, vodovod, SN in NN omrežje in priključek).
V izhodiščno ceno ni vključen 20 % davek na dodano vrednost in ostali stroški
izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški
knjigi.
3. Varščina
3.1. Ponudnik mora najkasneje do dne
15. 1. 2013, do 12. ure, vplačati varščino za
resnost ponudbe, ki znaša 10 % izhodiščne
cene predmeta prodaje z javnim zbiranjem
ponudb, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna
Občine Pesnica, odprt pri Upravi za javne
prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128 9010
0008 733, s sklicem: SI00 46502-3-2012 in
s pripisom – »javno zbiranje ponudb«.
Fotokopijo dokazila o plačani varščini je
potrebno priložiti prijavi na javni razpis.
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem odpiranju ponudb, se varščina vrne
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javnega odpiranja. Ponudniku, ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobili podrobnejše informacije:
4.1. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Pesnica
http:/www.pesnica.si. Sestavni del razpisne
dokumentacije je:
– Navodilo ponudnikom za javno zbiranje ponudb,
– Opis nepremičnin in dejansko stanje,
– Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmet prodaje,
– OBR 1 – obrazec ponudbe,
– OBR 2 – obrazec izjave, da ponudnik
brezpogojno sprejema vse pogoje javnega
razpisa in razpisne dokumentacije,
– OBR 3 – osnutek prodajne pogodbe,
– OBR 4 – obrazec specialnega pooblastila.
4.2. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu javnega razpisa lahko zainteresirani ponudnik pridobi na sedežu Občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211
Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan,
v času uradnih ur občinske uprave Občine
Pesnica, soba 111/I, ali na naslednjih kontaktnih številka: 02/654-23-09, 02/654-23-42
in 02/654-23-28, ali po faksu 02/654-23-19,
ali po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno
navedbo, da se bodo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja
5.1. Ponudba mora biti izdelana praviloma na obrazcih iz razpisne dokumentacije,
ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo v času uradnih ur v občinski
upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, soba 111/I in
na spletni strani Občine Pesnica http://www.
pesnica.si. Ponudnik lahko tudi sam izdela
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obrazce, vendar morajo vsebinsko povsem
ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
5.2. Na javnem razpisu lahko sodeluje
s ponudbo domača ali tuja pravna ali fizična
oseba.
5.3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
pravilno in popolno, če bo vsebovala:
– OBR-1 – obrazec ponudbe z navedbo
nepremičnine,
– OBR-2 – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne
dokumentacije,
– OBR-3 – parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od
dneva javnega razpisa,
– kopijo dokazila o pravočasnem vplačilu
varščine za resnost ponudbe v višini 10 %
izhodiščne cene predmeta prodaje
– za fizične osebe: fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta in davčno številko,
– za pravne osebe: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od
dneva javnega razpisa, ter ID za DDV
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
registracije ali izpiska Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) –
izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto
od dneva javnega razpisa, ter ID za DDV.
5.4. Obravnavane bodo le pravočasne
in popolne ponudbe. Nepravočasne, nepravilne in nepopolne ponudbe bodo izločene,
ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa bo
o izločitvi obveščen.
5.5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse pogoje tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije in ponudil najvišjo ceno.
5.6. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najugodnejšo ceno, si
prodajalec pridržuje pravico, da vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove
ponudbe, pri čemer za izhodiščno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
5.7. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik in je
dosežena vsaj izhodiščna vrednot predmeta
prodaje.
6. Način in rok plačila kupnine:
6.1. Kupnino mora izbran ponudnik –
kupec poravnati v celoti na račun proračuna Občine Pesnica, odprt pri Upravi za
javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128
9010 0008 733, najkasneje v roku 30 dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa s strani prodajalca. Rok za plačilo
celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenega roka
plačila kupnine s strani kupca je razlog za
takojšnje razdrtje kupoprodajne pogodbe,
prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
7. Rok za oddajo ponudb
7.1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami ponudniki vročijo (osebno v tajništvu
župana ali po pošti) do dne 15. 1. 2013 do
12. ure, na naslov Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni
razpis za prodajo nepremičnin«). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
7.2. Kot pravočasne štejejo ponudbe,
ki bodo prispele oziroma bodo vročene do
v točki 7.1. navedenega datuma in ure. Ne-

pravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
7.3. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom in plačila celotne
kupnine.
8. Odpiranje ponudb
8.1. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo na naslovu Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, sejna soba 118/I, dne 16. 1. 2013, ob 10. uri.
8.2. Kolikor se bo v imenu ponudnika javnega odpiranja udeležil pooblaščenec, mora pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javnega zbiranja
ponudb in ga je podpisala fizična oseba ali
zakoniti zastopnik pravne osebe – podpis
mora biti overjen pri notarju.
8.3. Na dan javnega odpiranja ponudb
se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri
pooblaščenih osebah prodajalca v kraju in
poslopju, kjer se bo izvedlo javno odiranje,
najkasneje 15 minut pred začetkom javnega odpiranja, tako da predloži pooblaščeni
osebi prodajalca v vpogled veljaven osebni
dokument.
9. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:
9.1. Osnutek prodajne pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacija.
9.2. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbran bo ponudnik, ki
bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe
s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo
varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve
pogodbe odstopil.
10. Navedba o ustavitvi postopka do
sklenitve pravnega posla
10.1. Prodajalec na podlagi te javne
ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost prodajalca
vnaprej izključena. Prodajalec si pridržuje
pravico ustaviti začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
11. Osebe prodajalca za stike:
11.1. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu prodaje javnega razpisa lahko
interesenti pridobijo: na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času
uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica,
soba 111/I ali na naslednjih kontaktnih številka: 02/654-23-09 (tajništvo), 02/654-23-42
(Irena Ribič Hlebec) ali 02/654-23-28 (Vilko
Fartely), po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si ali po faksu 02/654-23-19.
12. Ogled: prodajalec zagotovi ogled
predmeta prodaje po predhodnem dogovoru.
13. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno in po stanju v času javnega
odpiranja ponudb.
Priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo morebi-
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tnih potrebnih soglasij in drugih stroškov
za uporabo nepremičnine oziroma izvedbo gradnje, davke in druge dajatve, strošek
cenitve, overitve prodajalčevega podpisa,
notarja in druge stroške, povezane z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi,
plača kupec.
V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Občina Pesnica
Ob-5278/12
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske službe oskrba s paro in vročo
vodo v Občini Cerknica (URL, št. 45/10,
80/12) Občina Cerknica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s paro in vročo
vodo v Občini Cerknica
1. Koncedent: Občina Cerknica, Ce
sta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije storitev za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe distribucije toplotne energije
za daljinsko ogrevanje in oskrba s sanitarno toplo vodo v Občini Cerknica. Koncesija
obsega:
– gradnjo infrastrukture za pro
izvodnjo
toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju infrastruktura),
pri čemer koncesionar izrecno prevzame
vsa tveganja gradnje;
– pro
izvodnjo in distribucijo toplote za
daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar
izrecno prevzame vsa tveganja;
– proizvodnjo in distribucijo tople vode,
pri čemer koncesionar izrecno prevzame
vsa tveganja;
– tekoče vzdrževanje infrastrukture
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar
izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in
distribucije toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje
stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu
DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj
– prenesi v last in posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 30 let, pri čemer
pomeni 1 leto del koledarskih let 2013 in
2014, v katerih bo potekalo projektiranje in
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela
poleti 2013 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2014/2015, ko mora
koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje.
Koncesionar bo imel pravico in obveznost
izvajanja storitev tekočega vzdrževanja,
zavarovanja, obratovanja infrastrukture in
zaračunavanj toplote uporabnikom 30 let,
z začetkom najkasneje s 1. 9. 2014.
4. Območje izvajanja koncesije: območje
je definirano v grafični prilogi koncedenta.
Ponudnik mora obvezno dati ponudbo za
območje A, dopušča pa se možnost, da ponudnik da ponudbo tudi za območje A+B.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
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– da ima veljavna dovoljenja in licence,
ki so potrebna za opravljanje dejavnosti,
kar ponudnik dokazuje s kopijami dovoljenj
in licenc,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije,
iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno
storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za
izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno
toplote,
– da upošteva prednost zagotavljanja
javnega interesa pri izvajanju koncesije na
dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na
vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega
razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane garancije in izjave o garancijah,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje za odgovornost za škodo, ki
jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti
povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim
osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in
da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano
in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno
upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda
v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo
o izvajanju koncesionirane dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogočiti strokovni in finančni
nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja
prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesionirano dejavnost in v posest zemljišče, ki ga
bo pridobil ali za katero mu bo podeljena
stavbna pravica,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki
izvirajo iz koncesije,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske
pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne
ponudbe so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno
z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno
pravico za infrastrukturo koncesije v primeru
stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom
Zakona o javno-zasebnega partnerstva.
9. Merili za izbiro koncesionarja: najnižja
povprečna cena MWh toplote. Merilo je po-
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drobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo
upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 28. 1. 2013, do 10. ure, v sprejemno
pisarno Občine Cerknica.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 28. 1. 2013,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev
o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja
bo sprejeta do 15. 3. 2013.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerknica, www.
cerknica.si.
15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta
Samo Mlinar.
Občina Cerknica
Št. 430-0045/2012-3
Ob-5280/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12)
ter 9. člena Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje javne službe Pomoč družini
na domu v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 81/12), objavlja Občina Divača
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe
pomoč družini na domu
v Občini Divača
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje javne službe Pomoč
družini na domu v Občini Divača.
3. Vrsta in opis storitve: storitev obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti ali invalidnosti ter v drugih primerih, ko
socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in mobilno pomoč. Storitev
obsega gospodinjsko pomoč in pomoč pri
temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg in čas opravljanja koncesije:
obseg storitve je določen skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11 in 104/11). Koncesija se podeli za
10 let z možnostjo podaljšanja. Predvideni
začetek izvajanja storitve je 1. 2. 2013 oziroma takoj, ko bo to mogoče.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud
nik
Javno službo Pomoči družini na domu na
območju Občine Divača lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
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– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje Občine Divača.
7. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija:
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, če se zaradi starosti ali invalidnosti
ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti. Socialna oskrba na domu
je namenjena osebam, ki jim psihofizične
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju
tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.
Pod navedenimi pogoji so upravičenci do
socialne oskrbe na domu:
– osebe stare nad 65 let, ki jim zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost
niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
8. Način financiranja storitve, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili
upravičenca do storitve ali drugih zavezancev.
9. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena izvajanja storitve – 70 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja, za katero bo podeljena koncesija – 20 točk,
– druge morebitne ugodnosti in storitve
– 10 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje javne službe Pomoč
družini na domu v Občini Divača – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati na
sedež Občine Divača najkasneje do dne
14. 1. 2013 do 9. ure ne glede na vrsto dospetja. Ponudbe poslane po pošti, morajo
biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisanega
roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve
ponudbe morajo biti predložene v roku in na
način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »Dopolnitev ponudbe«.
11. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 2013 ob
9.30, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. Odpiranje ponudb bo
javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik
na javnem razpisu, predstavnik ponudnika
se izkaže s pisnim pooblastilom.
Komisija bo na odpiranju ponudb preverila pravočasnost ponudbe in ponujeno ceno.
Nepravočasno predložene ponudbe (ne
glede na datum oddaje na pošto oziroma
nepravočasno dostavo ponudbe v primeru
dostave kurirske službe) ne bodo odprte in
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Komisija bo za vsako pravočasno prispelo ponudbo ugotovila ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje
in ali je popolna, glede na zahteve javnega
razpisa. O vsaki ponudbi, ki bo izpolnjevala predpisane zahteve, bo komisija pridobila
mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja
socialne zbornice oziroma po izteku roka za
podajo mnenja, opravila pregled in presojo
popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in
merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju
mnenja socialne zbornice, če je bilo dano,
pripravila predlog podelitve koncesije.
12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za
pregled in presojo prispelih ponudb podelila
Občinska uprava Občine Divača z odločbo.
Organ pristojen za podpis koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem je župan
Občine Divača.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo na sedežu koncedenta ter na spletni
strani Občine Divača, www.divaca.si. Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij
je Romana Derenčin, Občina Divača, Višja
svetovalka za družbene dejavnosti, in sicer
preko e-pošte: romana.derencin@divaca.si.
Občina Divača
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Javne dražbe
Ob-5263/12
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa minister dr. Žiga Turk, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12) in Odloka o načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem države za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv
in
sedež
organizatorja:
zemljiškoknjižni lastnik kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija. Upravljavec kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
matična številka 2399300000, davčna številka 14246821, ki je tudi organizator javne
dražbe.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po
metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje
Predmet javne dražbe je Dolane – Grad
Borl (EŠD 35), kompleks kulturnega spomenika državnega pomena, in sicer nepremičnine parc. št. *3, stavbišče, v izmeri 129 m2,
parc. št. *4/1, stavbišče, v izmeri 259 m2,
parc. št. *4/2, stavbišče, v izmeri 108 m2,
parc. št. *4/3, stavbišče, v izmeri 3546 m2,
parc. št. 1/34, sadovnjak, v izmeri 16820 m2,
parc. št. 1/7, travnik, v izmeri 7733 m2, parc.
št. 8, gozd, v izmeri 4406 m2, parc. št. 9,
funkcionalni objekt, v izmeri 334 m2, stavba
ID 3 (del št. 1 in 2) na naslovu Dolane 3,
Cirkulane, stavba ID 94 (del št. 1 in 2) na
naslovu Dolane 2, Cirkulane in stavba ID 1
(del št. 2 in 3) na naslovu Dolane 1, Cirkulane, vse k. o. Dolane.
Kompleks nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe, je delno zaseden s stanovalci, in sicer sta zasedena dvosobno stanovanje in štirisobno stanovanje v stavbi
z ID-znakom 3 (del št. 1 in 2) na naslovu
Dolane 3, Cirkulane, ki stoji na parc. št. *3,
k. o. Dolane.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-558/2012-2(50009) z dne 13. 3.
2012 in št. 3501-558/2012-3(5009) z dne
13. 3. 2012 Skupne občinske uprave občin
v Spodnjem Podravju izhaja, da so parc. št.
*3, *4/1, *4/2, 1/7, 1/34 in 8, vse k. o. Dolane, v območju drugih kmetijskih zemljišč, to
pomeni, da na območjih kmetijskih zemljišč
in gozdov ni mogoča gradnja stanovanjskih
in drugih objektov, temveč se dopušča na
območjih, ki so z družbenim planom opredeljena kot stavbna zemljišča. Parcele so v območju varstva kulturne dediščine z oznako
KD:35 Dolane-Grad Borl, ki je zavarovan
z Odlokom o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni
list RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1),
v območju ohranjanja narave z oznako
SON7 (hortikulturni spomenik) Grajski park

Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi
in zavarovanju naravnih območjih in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79, 38/86,
33/89), in v območju varovalnega pasu lokalne ceste in poplavnem območju.
Parc. št. *4/3 in 9, obe k. o. Dolane,
sta v območju poselitve, in sicer v območju
stanovanj (stanovanjska, kmetijska ter poslovna namembnost). Parceli sta v območju
varstva kulturne dediščine z oznako KD:35
Dolane-Grad Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi Gradu Borl za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list
RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1), v območju ohranjanja narave z oznako SON7
(hortikulturni spomenik) Grajski park Borl, ki
je zavarovan z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območjih in spomenikov
narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 14/79, 38/86, 33/89), in
v poplavnem območju.
Predmetna nepremičnina je vključena
v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 37/12), in sicer v načrt razpolaganja
z zemljišči in stavbami in deli stavb, ki imajo
status kulturnega spomenika, po zakonu, ki
ureja varstvo kulturne dediščine.
Predkupna pravica: na nepremičninah, ki
so predmet javne dražbe, ne obstaja predkupna pravica.
Izklicna cena: 2.230.000,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Ogled nepremičnine in vpogled v dokumentacijo, vezano na nepremično, je obvezen in ga je treba opraviti pred potekom roka
za prijavo na javno dražbo.
Če ta predpostavka ne bo izpolnjena,
prijavitelj ne bo mogel sodelovati na javni dražbi, saj bo njegova prijava izločena.
O ogledu nepremičnine in vpogledu v dokumentacijo, vezano na nepremičnino, se
zapiše zapisnik.
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, kontaktna oseba je Metka Smrdel
(elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si).
Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine interesenti zaprosijo najpozneje
do vključno 16. 1. 2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo
je treba poslati pisno priporočeno po pošti
na naslov organizatorja ali na elektronski
naslov metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu
morajo biti navedeni identifikacijski podatki
prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.
Ogled nepremičnine bo potekal na kraju samem. Dokumentacija bo prosilcem na
razpolago na sedežu upravljavca.
V. Pogoji in pravila
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
2. Kriteriji dvigovanja cene: dražitelj
lahko dviguje izklicno ceno najmanj za
1000,00 EUR.

3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe,
se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport pravico zadržati vplačano varščino.
5. Varščina
Dražitelji morajo najpozneje do 22. 1.
2013 do 12. ure plačati varščino v višini
10 % izklicne cene, torej 223.000,00 EUR,
na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 33308-7200994-82781313, PP 781310
– osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki),
z navedbo “plačilo varščine – javna dražba
Grad Borl”. Varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, drugim dražiteljem,
ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo
varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od
zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na podračun proračuna Republike Slovenije
št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
33308-7200994-82781313, PP 781310 –
osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki)
v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se
varščina všteje v kupnino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na
promet nepremičnin plača kupec.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno
prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku.
Dražitelji se morajo najpozneje do
11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti
na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti, ki bodo do vključno 22. 1. 2013 na
naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, Javna
dražba – Grad Borl” ter s pripisom naziva in
naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice
posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je
poleg plačila razviden tudi predmet nakupa
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in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
staro največ 30 dni (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s. p.), tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(za s. p.), stare največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni
dražbi;
– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če
se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik
ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;
– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne
pogodbe;
– program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve funkcioniranja, ki ni v nasprotju s konservatorskim
programom Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, izdelanim junija 2001 in
novembra 2007 (oba objavljena na spletni
strani ministrstva), in Odlokom o razglasitvi
Gradu Borl za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02,
16/08 – ZVKD-1);
– program obnove celotnega kompleksa
gradu Borl s programsko zasnovo (upoštevanje uporabe načel varstva kulturne dediščine in predvidena izvedba pod strokovnim
vodstvom konservatorjev pristojne službe –
Zavoda za varstvo kulturne dediščine);
– terminski plan uresničitve projekta,
skrajni rok za dokončanje del je konec leta
2017;
– zaprto finančno konstrukcijo, ki dokazuje sposobnost obnove kompleksa gradu
Borl;
– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno
dostopnost gradu.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta)
je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno
kopijo listine.
Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku
roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo
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komisija, pooblaščena za izvedbo postopka,
izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav
oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan
od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija
tako vlogo izločila.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na
javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in
razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši
dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12).
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je za to imenoval
oziroma pooblastil predstojnik upravljavca
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik.
10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka,
oziroma Vlada Republike Slovenije lahko
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe
Prodaja bo potekala 25. 1. 2013, z začetkom ob 12. uri, v prostorih Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi v 2. nadstropju. Predstavniki
ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim
pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe.
Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali
potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Ob-5251/12
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada na podlagi
20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in v skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12)
objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktor Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada.
Za direktorja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni
izobrazbe najmanj druge stopnje,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj,
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih
podobne zahtevnosti,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z interdisciplinarnimi znanji o trajnostnem
upravljanju naravnih virov, dobrim poznavanjem sistemske finančne zakonodaje, aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega
jezika ter z znanjem iz poslovodenja in organizacije podjetij, s poudarkom na ravnanju
z ljudmi pri delu.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje
dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti,
4. kratek življenjepis,
5. program razvoja oziroma vizijo dela
Eko sklada, j.s. za mandatno obdobje januar
2013 – januar 2017.

Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog
nadzornega sveta sklada imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj
za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko
sklad, j. s., Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonskem roku. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno tudi na
spletni strani Eko sklada, j.s.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Nadzorni svet Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
Št. 822/12
Ob-5262/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Cesta
na Jezerca 17, 4240 Radovljica, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 122/07 – Odl.US: U-I-11/07-78,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica in na
podlagi sklepa za razpis direktorja/direktorice z 13. seje sveta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
z dne 13. 11. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja zavoda, po določilih Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
– Odl.US: U-I-11/07-78, 61/10 – ZSVarPre,

62/10 – ZUPJS), poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) skladno
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
in 5 let delovnih izkušenj,
– ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– kandidat/ka mora imeti organizacijske
in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje
z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– zaželena dodatna znanja s področja
specialne in rehabilitacijske pedagogike, računalniško znanje in znanje tujega jezika,
– ob prijavi mora predložiti program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji
preneha mandat na podlagi zakona.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let.
Z imenovanim/no direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta
na Jezerca 17, 4240 Radovljica, s pripisom:
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica
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Druge objave
Št. 35400-2/2012
Ob-5250/12
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12 in 98/12) ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavlja
spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
47OB12
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 47OB12 (Uradni list RS, št. 24/12) se
spremeni tako kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«)
se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 6
milijonov EUR.«
V prvem odstavku 5 točke (»5. Rok in
način prijave) se datum »31. 1. 2013« nadomesti z datumom »28. 2. 2013«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Ob-5253/12
Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani
prof. dr. Radovana Stanislava Pejovnika,
z dne 2. 1. 2013 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov
za člana Upravnega odbora
Univerze v Ljubljani
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub
ljani (OdPUL-1B), Uradni list RS, 79/04
z dne 19. 7. 2004 v drugem odstavku 2. člena določa, da predstavnika delodajalcev
v Upravnem odboru Univerze v Ljub
ljani
univerza določi prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov,
ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (ZDODS),
Združenje managerjev Slovenije in Vlada
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
v 2. členu med drugim določa, da je Upravni
odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljub
ljani poziva Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico

Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti
Slovenije, Združenje managerjev Slovenije
in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo volilo
v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Na podlagi posredovanih predlogov
bodo elektorji za volitve upravnega odbora,
ki jih določijo članice Univerze v Ljubljani, na
volitvah Upravnega odbora Univerze v Ljub
ljani, ki bodo 18. 2. 2013, izvolili enega člana
Upravnega odbora.
Rektor Univerze v Ljubljani bo v skladu z Odlokom o preoblikovanju Univerze
v Ljubljani k izvoljenemu kandidatu pridobil
še soglasje Vlade Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
e) Združenje managerjev Slovenije,
f) Vlada Republike Slovenije.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek,
– dan, mesec in leto rojstva,
– stopnjo izobrazbe,
– naziv organizacije, v kateri je zaposlen,
– stalno prebivališče,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo in
– kratko utemeljitev predloga.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
tega poziva posredujte do 1. 2. 2013 na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana s pripisom: »za člana Upravnega odbora UL«.
Univerza v Ljubljani
Št. 478-36/2006
Ob-5226/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in
42/12) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-36/2006 z dne
20. 11. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 790/7 – travnik, v izmeri 1777 m2, k.o. 2524 Trnovo
(ID znak: 2524-790/7-0) in parc. št. 790/8
– travnik, v izmeri 260 m2, k.o. 2524 Trnovo
(ID znak: 2524-790/8-0). Zemljišči se na-

hajata v območju stavbnih zemljišč. Izhodiščna vrednost obeh zemljišč skupaj znaša 47.054,70 EUR oziroma 23,10 EUR/m2.
V ceno ni vštet 20 % DDV za nezazidana
stavbna zemljišča. Kupec krije nastale stroške v postopku, kot so odmerjeni davek,
stroške opravljene cenitve (360,00 EUR),
stroške overitve, stroške vpisa v zemljiško
knjigo.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Zemljišči se prodajata skupaj in sicer po načelu »videno – kupljeno« in kupec
nima pravice uveljavljati na zemljiščih kasnejših reklamacij.
3.2. Ponudbo za nakup zemljišč lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
3.3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za nepremičnini, na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica
št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo
varščine – zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Trnovo«.
3.4. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3.5. Z izbranim ponudnikom bo v roku
15 dni po opravljenem izboru sklenjena kupoprodajna pogodba. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem
roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe,
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Ilirska Bistrica pravico zadržati vplačano varščino.
3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih zemljiščih v zemljiški knjigi, v skladu
z določili kupoprodajne pogodbe.
3.7. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) v roku 8 dni od izdaje
računa, ki ga izda Občina Ilirska Bistrica po
sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Kupnino poravna kupec skladno z izdanim računom na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470,
odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za
finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku, se šteje kupoprodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje vsebine in priloge:
4.1. Podatki o ponudniku:
a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv
banke zaradi vračila varščine.
b) Pravne osebe: naziv, telefonska št.,
matična št., davčna št., navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogod-
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be, št. TRR in naziv banke zaradi vračila
varščine.
4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene.
4.3. Ponudniki morajo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega
re
gistra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere
druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o držav
ljanstvu;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 %
od izhodiščne cene;
– fotokopijo davčne številke oziroma ID
za DDV;
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
javnega zbiranja ponudb;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in
ne bodo obravnavane.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Če bo med prejetimi ponudbami več
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi
ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji
znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 500,00 EUR. Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati,
dokler ni končan zapisnik o poteku javnega
zbiranja ponudb.
5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene od prispelih
ponudb.
5.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija lahko s soglasjem župana ustavi začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in
pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani
kupci predložiti ponudbo: ponudniki morajo
oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 14. 1.
2013, do 14. ure na naslov: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali oddajo v sprejemni pisarni Ob-
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čine Ilirska Bistrica. Na zaprti ovojnici mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Trnovo«. Na ovojnici morajo
ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter
svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele po roku za oddajo ponudb,
bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in
v postopku ne bodo obravnavane.
7. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 16. 1. 2013,
ob 14. uri v mali sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Kolikor bo ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna skrivnost, sme
prodajalec določiti, da postopek odpiranja
ponudb ni javen.
Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele
na naslov Občine Ilirska Bistrica.
Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem izbiranju ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem zbiranju ponudb morajo pred
pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
8. Podrobnejše informacije: dodatne
informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
tel. 05/714-13-61 (kontaktni osebi: Marko
Tomažič ali Damijana Pugelj). Ogled zemljišč je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 3502-608/2012
Ob-5281/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 4. člena
Odloka o rabi javnih površin (Uradni list
RS, št. 75/12), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
javno zbiranje ponudb
za oddajo v uporabo javnih površin
v lasti Mestne občine Celje
zaradi postavitve kioskov
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet oddaje v uporabo
Predmet oddaje v uporabo so javne
površine v lasti Mestne občine Celje, namenjene za postavitev kioskov, navedene
v spodnjem seznamu.
3. Izhodiščna uporabnina:
Izhodiščna uporabnina za lokacije pod
zaporedno št. od 2 do 10, znaša v skladu
z 22. členom Odloka o rabi javnih površin
(Uradni list RS, št. 75/12) 0,10 EUR/m2/dan.
Izhodiščna uporabnina za lokacijo pod zaporedno št. 1, znaša v skladu
z 22. in 28. členom Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12)
0,005 EUR/m2/dan.
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Parc. št.

Katastrska občina

Natančnejši opis lokacije

Namembnost oddaje in površina

1

2552

Celje (1077)

Center – nasproti kina Metropol

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (15 m2)

2

2033/2

Celje (1077)

Center – ob kavarni Popolus

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (10 m2)

3

2094

Celje (1077)

Center – ob Srednji ekonomski šoli

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (10 m2)

4

2130/1

Celje (1077)

Center – Miklošičeva ulica

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (10 m2)

5

2115

Celje (1077)

Center – Parkirišče Miklošičeva ulica

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (12 m2)

6

1769/5

Medlog (1076)

Otok – lokacija pri »Pigalu«

kiosk – prodaja pripravljene hrane oziroma
sadja in zelenjave (30 m2)

7

1053/4

Sp. Hudinja (1074)

Nova vas – nasproti trgovine Mercator

kiosk – prodaja pripravljene hrane oziroma
sadja in zelenjave (30 m2)

8

1053/4

Sp. Hudinja (1074)

Nova vas – nasproti trgovine Mercator

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (12 m2)

9

1188/3

Ostrožno (1075)

Nova vas – pri trgovini Tuš

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (12 m2)

10

504/8

Sp. Hudinja (1074)

Hudinja – ob trgovini Mercator

kiosk – časopisi in tobačni izdelki (12 m2)

Predmet javnega zbiranja ponudb so
vse zgoraj navedene lokacije predvidene
za postavitev kioskov na zemljiščih v lasti
Mestne občine Celje. Posamezen interesent
se lahko prijavi na poljubno število lokacij
v zgornji tabeli.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik
mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne letne uporabnine (za 365 dni) na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN:
SI56 012110100002855 MOC proračun,
SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7141998-70350212,
koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo
varščine za uporabo JP za postavitev kioskov«.
5. Pogoji oddaje v uporabo
a. Javne površine za oddajo javni površin v uporabo javnih površin v lastni Mestne občine Celje zaradi postavitve kioskov
se dajejo v uporabo za najmanj izhodiščno
uporabnino.
b. Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne
uporabnine, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
c. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d. Uporabnik je dolžan plačati DDV.
Uporabnik pridobi pravico uporabe javne
površine v lastni Mestne občine Celje za
namen postavitve kioskov, za dobo treh let,
razen za lokacijo pod zap. št. 1, ki se oddaja
za dobo maksimalno enega leta, oziroma
do začetka izvajanja gradbenih del v okviru
projekta prenove Starega mestnega jedra.
V času trajanja uporabe je uporabnik dolžan najeto javno površino na svoje stroške
redno vzdrževati.
Mestna občina Celje in izbrani ponudnik
bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice.
6. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
b) Ponudbeno uporabnino, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne mesečne uporabnine, določene v 3. točki razpisa, na obrazcu
»Ponudba« (Priloga št. 2). Na obrazcu je
potrebno označiti eno ali več nepremičnin

za katere se oddaja ponudba z navedbo
ponudbene cene pri vsaki nepremičnini, za
katero oddajo ponudbo.
c) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
7. Način in rok plačila uporabnine
Uporabnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki
ga bo občina mesečno izstavila ponudniku.
Plačilo uporabnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
8. Drugi pogoji
Za lokacije od 1-5 mora izbrani ponudnik pred postavitvijo kioska priložiti pozitivno urbanistično mnenje glede na 7. člen
Odloka Zazidalni načrt Staro mestno jedro
Celja (Uradni list SRS št. 42/86 in Uradni list
RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01,
30/04,57/06, 43/08).
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb za oddajo javnih površin
zaradi postavitve kioskov« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Rok za
oddajo ponudbe je 4. 1. 2013, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki
bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor
ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene
iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo občina
obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9. točke,
bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjklji-

vo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
d) Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji javnih površin zaradi postavitve kioskov
v uporabo z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1.
2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti
ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 7. 1. 2013 ob
11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
g) Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija pristojnega organa
MOC (v nadaljevanju komisija).
h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o oddaji
javnih površin v uporabo za namen postavitve, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem
primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
i) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezno lokacijo, je najvišja
ponujena uporabnina. Če bo med prejetimi
ponudbami za posamezno lokacijo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko uporabnino,
v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove
ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo uporabnino.
10. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z zbiranjem ponudb za oddajo javnih površin v lasti
Mestne občine Celje zaradi postavitve kioskov, lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, tel. 03/426-58-64 (Klemen Terbovc).
Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje, moc.celje.si.
Mestna občina Celje
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Št.

Ob-5291/12
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo
in kolesarjenje giz (notarski zapis pogodbe
24. 6. 2009) in sklepa št. 6, 10. skupščine
giz 18. 12. 2012 je skupščina potrdila:
Vstop novih družbenikov: HIT Alpinea,
Borovška c. 99, 4280 Kranjska Gora, davčna št. SI 39467481, matična št. 5001382,
Turistična kmetija Krajnc, Koseč 7, 5222
Kobarid, DŠ 10332065, Mesnine d.o.o.,
Ljubljanska c. 65, 1290 Grosuplje, DŠ SI
93170670, matična št. 6129846, Binst d.o.o.
Zagora 6, 5210 Deskle, DŠ SI 59769289,
matična št. 1853783, Terme Snovik Kamnik
d.o.o. Molkova pot 5, 1241 Kamnik, DŠ SI
77293690, matična št. 14887320.
Izstop družbenikov: Eco Park Hotel Bohinj, Bohinjska Bistrica, Hotel Planinka,
Zgornje Jezersko, Terme Maribor, Maribor.
Vstop novih družbenikov velja s 1. 1.
2013.
Izstop družbenikov velja z 31. 12. 2012.
Skupščine so sprejele sklep, da omenjeni novi člani ne odgovarjajo za finančno stanje združenja pred sprejetjem v združenjem.
Omenjeni člani združenja odgovarjajo za
vse aktivnosti v skladu z ustanovno pogodbo od datumov 7., 8. in 9. skupščine dalje.
Pohodništvo in kolesarjenje giz
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2012/3
Ob-5026/12
Pravila Osnovne organizacije sindikata Upravne enote Domžale s sedežem
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki se
hranijo v Upravni enoti Domžale, pod zaporedno številko 4/99 se nadomestijo s Pravili
sindikata Upravne enote Domžale.
Sindikat spreminja svoje ime tako, da se
glasi: Sindikat Upravne enote Domžale.
Spremembi iz prve in druge točke izreka
te odločbe sta vpisani v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Domžale, pod
zaporedno številko 101-7/2012.
Št. 101-69/2012-4
Ob-5197/12
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije,
organizacija sindikata Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, skrajšano ime Organizacija sindikata
AJPES, s sedežem Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik, na podlagi odločbe št. 028-6/2003-7 z dne 19. 11.
2003, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 167, se z dne
31. 12. 2012 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5282/12
Izdajatelj medijev: (GLOSS SLOVENIJA, GLOSS HRVAŠKA, GLOSS EKSPRES, G):
Image management d.o.o., Jamova 19,
1000 Ljubljana.
Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19,
1000 Ljubljana (50 % lastniški delež), Tadeja
Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (50 %
lastniški delež).
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Objave gospodarskih družb
Ob-5237/12
Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1
(ZGD-1) obveščam, da bom predvidoma
s 1. 4. 2013 izvedla preoblikovanje samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo
s prenosom celotnega podjetja in dejavnosti na prevzemno družbo: NERVA d.o.o.,
Kardeljeva cesta 73, 2000 Maribor.
Dejavnost bom brez prekinitve nadaljevala na prevzemni družbi, ki bo univerzalna
pravna naslednica s.p.
Biro Saldo
Mojca Plečko s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5236/12
Direktor družbe L-PLAN, d.o.o., Žirovnica, s sedežem Breznica 1, 4274 Žirovnica, v skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah prvič objavljam sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
ki so ga sprejeli družbeniki družbe, z naslednjo vsebino:
Soglasno se sprejme znižanje osnovnega kapitala za vrednost deleža Ivice Groznik
v višini 4.339,79 EUR in sicer iz sedanje vrednosti 33.383,00 EUR na 29.043,21 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se izvede po postopku rednega zmanjšanja
osnovnega kapitala v skladu s 520. členom
Zakona o gospodarskih družbah.
Direktor družbe L-PLAN,d.o.o., Žirovnica
v skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah pozivam
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
L-PLAN,d.o.o., Žirovnica

Sklici skupščin
Ob-5227/12
V skladu z določili ZGD-1 in Statuta družbe SAP SERVO mehanični obrati d.d., Središka ul. 4, 1000 Ljubljana, sklicujem
skupščino družbe
SAP SERVO mehanični obrati d.d.,
ki bo v sredo, 30. 1. 2013, ob 8.30, v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater
v Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljub
ljana-Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Vana Šutalo,

– za preštevalca glasov Simona Cimerman,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Odpoklic članice nadzornega sveta
Sonje Florjančič.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Sonji Florjančič prenehalo delovno razmerje
v družbi SAP SERVO mehanični obrati d.d.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče članico nadzornega sveta Sonjo Florjančič.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Sonji
Florjančič in Pinu Jerenu prenehal mandat
člana nadzornega sveta zaradi odpoklica
oziroma odstopa s te funkcije.
Predlog sklepa: za članici nadzornega
sveta družbe SAP SERVO mehanični obrati
d.d., ki zastopa interese delničarjev, se za
obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema
tega sklepa, izvolita Tina Strah in Simona
Cimerman.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe, na naslovu Središka ul. 4, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije
o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem
zahteve za dodatne točke dnevnega reda,
podajanje nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi
odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen
ZGD-1) dobijo delničarji, če posredujejo
zahtevo za posredovanje listin in podatkov
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 na
elektronski naslov: sap.vana@gmail.com.
Zahteve in predlogi delničarjev.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga

o volitvah delničarju skladno z 301. členom
ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine poslal družbi
razumno utemeljen predlog.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti.
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 26. 1.
2013, in ki so kot imetniki delnic na ta dan
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje
po pošti na naslov SAP SERVO mehanični
obrati d.d., Središka ul. 4, 1000 Ljubljana.
Upoštevane in veljavne bodo samo pisne
prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine in
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo,
na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
72.923 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na mestu zasedanja
skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Če skupščina ob predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo
prisotnih več kot 15 % glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne
ob 10. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SAP SERVO mehanični obrati d.d.
direktorica
Vana Šutalo
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Na podlagi tretjega odstavka 295. člena
ZGD-1 sklicuje upravni odbor
izredno skupščino
delničarjev GA, gospodinjski aparati
d.d., Ljubljana,
na zahtevo delničarja Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KG, Alpe-Adria-Platz 1, 9020 Celovec, Avstrija, ki bo dne
30. 1. 2013, ob 12.30, na sedežu družbe
GA gospodinjski aparati d.d., Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlogi sklepov:
K prvi točki dnevnega reda:
Za predsednika skupščine se izvoli dr.
Matej Penca.
Za preštevalca glasov se izvolita mag.
Primož Penca in Matej Janežič.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Marina Ružič Tratnik.
K drugi točki dnevnega reda:
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih
poslov družbe GA d.d., imenuje revizijsko
družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska
cesta 165, 1000 Ljubljana.
Posebni revizor preveri vodenje posla
prodaje 51 – odstotnega poslovnega deleža v družbi Aparati d.o.o. družbi HIPERGO
d.o.o. v letu 2011.
Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja
posla presodi posel z naslednjih vidikov:
– ustreznost sprejema odločitve o prodaji (s pravno formalnega vidika in z vidika
ekonomske ter siceršnje vsebinske upravičenosti, pri čemer za namen presoje ugotovi in pri presoji upošteva tudi vse okoliščine pridobitve poslovnih deležev v družbi
Aparati d.o.o. s strani GA d.d. v letu 2011,
okoliščine pridobitve delnic GA d.d. s strani

Št.

družbe Aparati d.o.o. ter vpliv posla na lastninsko strukturo oziroma kontrolo družbe
GA d.d.)
– ustreznost izvedbe prodaje (z vidika
transparentnosti, gospodarnosti, pravno –
formalne smotrnosti, enake obravnave delničarjev in drugih vidikov pravnih razmerij
med družbo, njenim poslovodstvom in njenimi delničarji).
– vpliv posla na poslovanje družbe GA
d.d.,
– vpliv posla na lastniško – pravna razmerja v družbi GA d.d. ter na pravno varovane interese posameznih delničarjev družbe.
Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se
v omenjenem poročilu opredeliti do vseh
v skupščinskem sklepu navedenih vprašanj.
Predlagatelj skupščinskih sklepov
Predlagatelj sklepa k prvi točki dnevnega
reda je upravni odbor družbe.
Predlagatelj sklepa k drugi točki dnevnega reda je Alpe Adria Venture Fund GmbH
& Co KG, Alpe-Adria-Platz 1, 9020 Celovec,
Avstrija.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini
imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred dnem zasedanja skupščine, to je
26. 1. 2013. Delničarji morajo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti najpozneje konec
četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo je pravočasna,
če družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, torej najpozneje do
vključno 26. 1. 2013.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo (zahteva delničarja za
sklic skupščine), je od dneva objave tega
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu druž-
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be GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v času od
9. do 13. ure v tajništvu družbe. Gradivo
bo predloženo tudi na zasedanju skupščine
(prvi odstavek 305. člena ZGD-1).
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavil le tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Upravni odbor družbe bo
na enak način kot ta sklic skupščine objavil
in sporočil le tiste predloge delničarjev, ki
bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega
odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
GA, gospodinjski aparati d.d., Ljubljana
mag. Primož Penca
glavni izvršni direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 667/2012
Ob-5238/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 667/2012; DK 12/2012 z dne 18. 12.
2012, je bila nepremičnina, stanovanje številka 2, v I. nadstropju stavbe, na naslovu Splavarski prehod 5A, 2000 Maribor (ID
stavbe 2253), zgrajene na parceli št. 1990/2
katastrska občina 657 – Maribor-grad; pri
čemer ima navedena nepremičnina v nepravdnem postopku za vknjižbo etažne lastnine, kar se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru, pod opr. št. N 96/2011, določeno identifikacijsko številko posameznega
dela stavbe, to je 657-2253-2 /stanovanje,
v izmeri 71,31 m2 v 2. in 1. etaži/; last dolžnikov – zastaviteljev Andreja Tibaut in Damjane Dornik Tibaut; zastavljena v korist
upnika BKS BANK AG ST. Veiterring 43,
Klagenfurt, 9020 Klagenfurt, matična številka: 1901095000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 120.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
8. 12. 2032.
SV 1279/12
Ob-5239/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 1279/12 z dne 19. 12. 2012, je
enosobnem stanovanju, v skupni neto izmeri 44,15 m2, v pritličju stanovanjske stavbe,
z naslovom Pot na pilarno 8, 4290 Tržič,
s številko stavbe 22, v k.o. 2143 Tržič, stoječe na parc. št. 369/2, k.o. 2143 Tržič, na
podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 12/02 z dne 22. 3. 2002 in potrdila
z dne 16. 5. 2012, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
1000 Ljub
ljana, mat. št. 2211254000, za
zavarovanje terjatve višini 72.000,00 EUR,
z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR
+ 3,500 % letno, z vračilom v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade dne 15. 1. 2038, z možnostjo odpoklica in ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1020/2012
Ob-5240/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 1020/2012
z dne 19. 12. 2012 je posamezni del št. 8,
v stavbi št. 840, k.o. 657 – Maribor-grad, ki
v naravi predstavlja stanovanje št. 8, v skupni izmeri 161,81 m2, ki se nahaja v drugem

nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Maistrova ulica 1, 2000 Maribor, ki
stoji na nepremičnini ID znak: 657-936/1-0,
za katerega v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti zastaviteljev
Lorenčič Marka, stanujočega Pesnica pri
Mariboru 64H, 2211 Pesnica pri Mariboru
do ½ celote in Frešer Špele, stanujoče Ulica Herojev Mašere in Spasića 4, 2000 Maribor do ½ celote, zastavljen v korist BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095000, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 75.000,00 EUR s pripadki.
SV 1169/12
Ob-5249/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1169/12 z dne 20. 12.
2012, je stanovanje št. 5, v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Valjavčeva 33, Kranj, v stavbi št. 951, ki stoji na parc.
št. 926/69, k.o. Kranj, ki obsega kuhinjo,
v izmeri 9,52 m2, hodnik, v izmeri 1,26 m2,
kopalnico, v izmeri 2,47 m2, shrambo, v izmeri 0,90 m2, in klet, v izmeri 3,60 m2, vse
skupaj v izmeri 17,60 m2, na temelju kupne
pogodbe, sklenjene dne 5. 6. 1998 s prodajalcem Stanovanjska zadruga Gorenjske z.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 14,
Kranj, zastavljeno v korist upnika Mirka Urbanija, s stalnim prebivališčem Jelovškova
ulica 7, 1241 Kamnik, za zavarovanje terjatve v višini 30.000,00 EUR, brez obresti,
z zapadlostjo dne 28. 2. 2013.
SV 675/2012
Ob-5279/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 675/2012; DK 13/2012 z dne 20. 12.
2012, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju v stanovanjski stavbi na naslovu Stantetova ulica 6,
2000 Maribor, zgrajeni na parceli št. 929/5,
k.o. 678 – Spodnje Radvanje (po podatkih
GURS – posamezni del stavbe št. 47 v stavbi št. 38, k.o. 678 – Spodnje Radvanje); last
dolžnice – zastaviteljice Mojce Tovornik in
zastavitelja Tomaža Gorišek, vsakega do
1/2; zastavljena v korist upnika Nova KBM
d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 21. 12.
2037.«

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

106 / 28. 12. 2012 /

Stran

2913

Objave sodišč
Izvršbe
In 420/2011
Os-5141/12
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 420/2011 z dne 16. 1. 2012, je bil dne
29. 3. 2012 opravljen rubež nepremičnine
v korist upnika Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, proti dolžnici Heleni Eržen,
Župančičeva ulica 10, Kranj, zaradi izterjave
1.437,90 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je enosobno stanovanje s kabinetom
št. 6, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Župančičeva ulica 10,
Kranj, ki stoji na parc. št. 157/1, k.o. Huje,
s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami, vpisano pri Okrajnem
sodišču v Kranju. V zvezi s to nepremičnino
še ni urejena etažna lastnina.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 2012
In 43/2010
Os-3906/12
Na podlagi sklepa o izvršbi I 6230/2007
z dne 4. 7. 2007 v zvezi s sklepom o nadaljevanju izvršbe In 43/2010 z dne 9. 6. 2010
je bil v korist upnika Okrožno sodišče v Ljub
ljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, dne 28. 2.
2010 opravljen rubež nepremičnine v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje,
številka parcele 1689/467, številka stavbe
7568, številka dela stavbe 4, z neto tlorisno
površino 71,76 m2, v 2. etaži na naslovu
Ižanska cesta 375, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2012
VL 30411/2012
Os-5140/12
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 3. 2012 opr. št. VL 30411/2012 je
bil dne 18. 5. 2012, opravljen v korist upnika AA Lipa, nepremičnine in storitve d.o.o.,
Celovška cesta 264, Ljubljana, rubež stanovanja – soba, št. 926, v 9. nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Celovška cesta 264, Ljubljana, v skupni izmeri
17 m2, stavba 1394, bivalna enota 355, last
dolžnika Boruta Gale, Celovška cesta 264,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2012
VL 66581/2012
Os-5204/12
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča opr. št. VL 66581/2012 z dne 16. 5.
2012 (ki je postal pravnomočen dne 29. 5.
2012) je bil dne 18. 6. 2012 opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje (poslovni prostor) številka 3, v prvem nadstropju, številka
stavbe 57, številka dela stavbe 3, k.o. 1728,
Ljubljana mesto, v izmeri 104,06 m2, last
dolžnika Stanislava Ovna do 1/12.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 308/2011
Os-5112/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljub
ljani, ki
jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež,
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva
cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder, Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla Kovač,
Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica Kokol,
Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena Kšela,
Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17. Franc
Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19. Anka
Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljubljana, 20.
Adela Bratušek, Podlože 70, Ptujska gora,
21. Marija Marinič, Spodnja Hajdina 29,
Hajdina, 22. Franc Ježovnik, Migojnice 4,
Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž Bergman, Pod
akacijami 56, Ljubljana, 25. Jernej Bergman,
Slovenska cesta 55, Ljubljana, 26. Zdravko
Sušnik, Zg. Porčič 65/b, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada Kobale, Smetanova
ulica 68/a, Maribor, 28. Frančišek Marinič,
Dolena 9, Ptujska gora, 29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 27. 11. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja iz leta 1973, sklenjene med prodajalcem
in investitorjem objekta Splošno gradbeno
podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper,
TOZD Gradbena operativa in kupcem Barbaro Gortnar, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 52, v 8. nadstropju (10. etaži),
s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja
v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, v skupni izmeri 48,70 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012

N 308/2011
Os-5113/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljub
ljani, ki
jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež,
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva
cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder, Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla Kovač,
Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica Kokol,
Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena Kšela,
Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17. Franc
Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19. Anka
Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljubljana, 20.
Adela Bratušek, Podlože 70, Ptujska gora,
21. Marija Marinič, Spodnja Hajdina 29,
Hajdina, 22. Franc Ježovnik, Migojnice 4,
Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž Bergman, Pod
akacijami 56, Ljubljana, 25. Jernej Bergman,
Slovenska cesta 55, Ljubljana, 26. Zdravko
Sušnik, Zg. Porčič 65/b, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada Kobale, Smetanova
ulica 68/a, Maribor, 28. Frančišek Marinič,
Dolena 9, Ptujska gora, 29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 27. 11. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine: kupne pogodbe št. L-2405/BV
z dne 17. 6. 1974, sklenjene med prodajalcem in investitorjem objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa in kupcem
Amalijo Pittner, Majaronova 4, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino – stanovanje št. 10
v 1. nadstropju (3. etaži) s shrambo v kleti
(1. etaži), ki se nahaja v zgradbi z naslovom
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 48,65 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5114/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v neprav-
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dni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
27. 11. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja št. L-2525
VA/GA, z dne 16. 8. 1973, sklenjene med
prodajalcem in investitorjem objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper,
n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa
in kupcema Bredo Flajnik in Francem Flajnikom, in sicer za nepremičnino – stanovanje
št. 39, v 6. nadstropju (8. etaži), s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja v zgradbi
z naslovom Mucherjeva ulica 4, Ljubljana,
v skupni izmeri 47,52 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5115/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
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Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 11.
2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1974, sklenjene med prodajalcem in investitorjem Splošno gradbeno
podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper,
TOZD Gradbena operativa in kupcem Brankom Domjanićem, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 4, v pritličju (2. etaži),
s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja
v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, v skupni izmeri 39,33 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5116/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,

Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 11.
2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodba št.
L-2678VA/GA z dne 12. 9. 1973, sklenjene
med prodajalcem in investitorjem objekta
Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa in Franjem in Slavico Šlat kot kupcema,
Derčkova 24, Ljubljana, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 12, v 1. nadstropju
(3. etaži) s shrambo v kleti (1. etaži), ki se
nahaja v zgradbi z naslovom Mucherjeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 61,52 m2
površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5117/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
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Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 11.
2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 22/91,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Geodetski zavod RS, Ljubljana, Šaranovičeva 12, in kupcem Borisom Kovačičem, in sicer za nepremičnino – stanovanje
št. 40, v 6. nadstropju (8. etaži), s shrambo
v kleti (1. etaži), ki se nahaja v zgradbi
z naslovom Mucherjeva ulica 4, Ljubljana,
v skupni izmeri 49,05 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5118/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica,
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zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 11.
2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o prodaji stanovanj št. L-613/VO-PA z dne
22. 2. 1974, sklenjene med prodajalcem
in investitorjem objekta Splošno gradbeno
podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper,
TOZD Gradbena operativa in kupcem Alešem Simončičem, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 6, v pritličju (2. etaži),
s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja
v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, v skupni izmeri 40,85 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5120/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor,
28. Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska
gora, 29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova
Gorica, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 27. 11. 2012 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 18. 7. 1973, sklenjene
med prodajalcem in investitorjem objekta
Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa in kupcema Ludvikom in Marijo Sojer,
Šarhova 20, Ljubljana Bežigrad, in sicer za
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nepremičnino – 2-sobno stanovanje št. 42
v 6. nadstropju (8. etaži) s shrambo v kleti
(1. etaži), ki se nahaja v zgradbi z naslovom
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri ca. 56,34 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5121/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki jih
po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne
udeležence: 1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, kot
pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring
d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, 2. Nada
Šefic, Valjavčeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217,
Ljubljana, 5. Metka Slabe, Tesarska ulica 4,
Ljubljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b,
Griže, 8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9,
Ljubljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66,
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder,
Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla
Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija
Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 17.
Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora, 18.
Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19.
Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub
ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 11.
2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanj iz leta
1973, sklenjena med prodajalcem in investitorjem objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper,
TOZD Gradbena operativa in kupcem Janezom Novakom, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 35 v 5. nadstropju (7.
etaža) s shrambo v kleti (1. etaži), ki se
nahaja v zgradbi z naslovom Mucherjeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 40,96 m2
površine,
– prodajne pogodbe z dne 26. 2. 1987,
sklenjena med Janezom Novakom kot prodajalcem, in Vladimirjem Lapčevićem kot
kupcem, in sicer za nepremičnino – sta-
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novanje št. 35, v 5. nadstropju (7. etaža),
s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja
v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, v skupni izmeri 40,96 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5122/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani ki
jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež,
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Imos, projektiranje,
inženiring, tehnično svetovanje in gradnje
d.d., Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljub
ljana, kot pravni naslednik ZK lastnika Imos
Inženiring d.d., Linhartova cesta 13, Ljub
ljana, 2. Nada Šefic, Valjavčeva ulica 8,
Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217, Ljub
ljana, 5.
Metka Slabe, Tesarska ulica 4, Ljubljana,
6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora,
7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b, Griže,
8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9, Ljub
ljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska
gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva
cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder, Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora,
17. Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19. Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12,
Ljubljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
27. 11. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. L-484
VA/GA, z dne 9. 3. 1973, sklenjene med
prodajalcem in investitorjem objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper,
n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa
in kupcem Dunjo Berdajs, Vrtača 4, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino – 1-sobno
stanovanje št. 43, v 7. nadstropju (9. etaži),
s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja
v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, v skupni izmeri ca. 32,00 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012
N 308/2011
Os-5124/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: vsi etažni lastniki
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljubljani, ki
jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež,
Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Imos, projektiranje,
inženiring, tehnično svetovanje in gradnje
d.d., Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljub
ljana, kot pravni naslednik ZK lastnika Imos
Inženiring d.d., Linhartova cesta 13, Ljub
ljana, 2. Nada Šefic, Valjavčeva ulica 8,
Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazora 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunajska cesta 217, Ljub
ljana, 5.
Metka Slabe, Tesarska ulica 4, Ljubljana,
6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora,
7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b, Griže,
8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9, Ljub
ljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska
gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva
cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder, Dunajska cesta 217, Ljubljana, 13. Pavla Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora,
17. Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrovče, 19. Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12,
Ljubljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70,
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik,
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, Vošnjakova 10, Ljubljana, 24. Matevž
Bergman, Pod akacijami 56, Ljubljana, 25.
Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, Ljub
ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b,
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Mjada
Kobale, Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28.
Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska gora,
29. Karla Božič, Erjavčeva 6, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
27. 11. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe št. L-2770 z dne 23. 11. 1972,
sklenjena med prodajalcem in investitorjem
objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbenik“ Koper, n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa in kupcem Frančiško Drenik, in sicer za nepremičnino – stanovanje
št. 36 v 5. nadstropju (7. etaža) s shrambo
v kleti (1. etaži), ki se nahaja v zgradbi
z naslovom Mucherjeva ulica 4, Ljubljana,
v skupni izmeri 60,75 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012

Amortizacije
N 139/2011
Os-5037/12
V nepravdni zadevi predlagatelja Franca Bergles, Pot na Okope 27, Maribor,
zoper nasprotnega udeleženca Telemach
Tabor d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor,
zaradi amortizacije listin, je predlagatelj vložil predlog za amortizacijo naslednjih listin,
kosovne delnice KRS Tabor d.d., ki glasijo
na ime. Delnice so bile izdane v Mariboru, dne 11. 11. 1992, z naslednjimi apoeni:
A-6018, A-6019, A-6020 in A-6021.
Sodišče poziva vse morebitne upravičence iz zgoraj navedenih listin, da se sodišču
priglasijo v roku 60 dni od objave tega oklica
in v tem roku ugovarjajo zoper predlog za
razveljavitev ter listine predložijo sodišču.
Če listine v roku 60 dni od objave tega
oklica ne bodo predložene sodišču, bo sodišče listine razveljavilo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 858/2011
Os-4391/12
Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod
opr. št. P 858/2011, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP sklenilo:
toženi stranki Saschi Marton Lojen,
Žlavsova ulica 8, Vojnik, se za zastopanje
v pravdnem postopku pri Okrožnem sodišču
v Celju, opr. št. P 858/2011 postavi začasni
zastopnik, odvetnik Ivan Stošič, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 10. 20121
1913 I 1752/2012
Os-4436/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika: Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana, proti dolžnici Mojci Tavčar,
Savska cesta 19, Ljubljana, zaradi izterjave
nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Verčič, Čebelarska ulica 1,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2012
1913 I 2107/2009
Os-4553/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Gregorja Antona Emeršič, Einspielerjeva ulica 6,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi Vidic Miran, Kolodvorska ulica 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
15. 10. 2012
P 133/2012
Os-4801/12
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Maji Rozman, v pravdni zadevi
tožeče stranke: Jože Zelko, Prigorica 11,
Dolenja vas, ki ga zastopa Jernej Pavšek
odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko
Anico Zelko, Stanjevci 73, Petrovci, ki jo
zastopa Roman Petek, odvetnik v Murski
Soboti, zaradi razveze zakonske zveze, dne
26. oktobra 2012 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožeče stranke
se imenuje odvetnica Anja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2012
VL 30821/2012
Os-5131/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija,
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Andreja Šifler, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor,
proti dolžniku Mersudinu Mujčinović, Lilekova ulica 3, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje, zaradi
izterjave 964,80 EUR, sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika Andreja Soklič iz Celja, določenega s sklepom
z dne 29. 10. 2012.
1. dolžniku Mersudin Mujčinović, Lilekova ulica 3, Celje, 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 odvetnik Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje.
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 20. 11. 2012
VL 155069/2012
Os-5136/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta
v kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Mohorko Rafael – odvetnik, Miklošičeva ulica 5, Celje, proti dolžniku Benjaminu
Fajmut, Žmavčeva ulica 22, Maribor, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Borut
Mihurko, Razlagova 11, Maribor, zaradi izterjave 3.417,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Benjaminu Fajmut, Žmavčeva
ulica 22, 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 odvetnik Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
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blaščenec 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 20. 11. 2012
VL 24154/2011
Os-5137/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
delniška zavarovalna družba, Cankarjeva
ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor,
proti dolžnici Katji Ivnik, Černetova ulica 11,
Ljub
ljana, zaradi izterjave 331,64 EUR,
sklenilo:
dolžnici Katji Ivnik, Černetova ulica 11,
Ljubljana, 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
odvetnik Peter Skubic, Cigaletova 7, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2012
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2012

Oklici dedičem
D 72/2010
Os-5151/12
Okrajno sodišče v Krškem, po okrožni
sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi
po dne 22. 1. 2005 umrli Amaliji Janc rojeni
Puntar, rojeni 1. 11. 1923, nazadnje stanujoči 361 Concord Ave. Toronto, Ontario,
M6H 2P9, Kanada, državljanki Republike
Slovenije, podaja naslednji oklic:
Zakonitega dediča po pokojni Amaliji
Janc, rojeni 2. 11. 1923, stanujoči 361 Concord Ave. Toronto, Ontario, M6H 2P9, Kanada, zapustničinega nečaka Aleina Branca
Grabnerja, neznanega bivališča v Kanadi,
se poziva, da v roku enega leta od objave
tega oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne, 6. 12. 2012

VL 79545/2012
Os-5138/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Mariu Petronio Jaramillo Vivanco, Celovška
cesta 166, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita
zastopnica odvetnica Romana Sladič, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 245,48 EUR, sklenilo:
dolžniku Mariu Petroniu Jaramillo Vivanco, Celovška cesta 166, Ljubljana, 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 Romana Sladič, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
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 20. 11. 2012

II D 870/2012
Os-3933/12
V zapuščinski zadevi opr. št. II
D 870/2012, po pokojnem Lenaršič Matiji,
sin Franca in Marije, rojen 19. 2. 1888, na
naslovu Brest 33, Ig, proglašen za mrtvega z dne 1. 1. 1958 s pravnomočnim sklepom naslovnega sodišča N 149/2010 z dne
9. 9. 2011, z zadnjim znanim naslovom 266
Adams Street Hoboken, New Jersey, New
York, ZDA, neznanega državljanstva, je naslovno sodišče odredilo oklic.
Zapustnik je bil poročen s Frančiško Lenaršič, roj. 9. 3. 1891, umrla 16. 6. 1945.
Zapustnik je po podatkih iz elektronske zemljiške knjige lastnik nepremičnin s parc.
št. 959/2 in 960, obe k.o. 1730 – Moste.
Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi
prišle v poštev kot zakoniti dediči ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 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 in
na spletni strani sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2012

1913 I 1115/2012
Os-5174/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Eme Spruk, Zgornje Stranje 8, Stahovica, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Gorazd Spruk, Zgornje Stranje 8,
Stahovica, zoper dolžnico Urško Breznik,
Štihova 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine, sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Pavel Zajc, Kersnikova 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen

I D 2975/10
Os-4151/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Štefanu Gumilarju, rojenem 2. 6. 1926, umrlem
8. 10. 2010, nazadnje stanujočem Velebitska ulica 6, Ljubljana.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato po
njem nastopi zakonito dedovanje. Zapustnik
je imel štiri brate, in sicer Oskarja Gumilarja, Karla Gumilarja, Aleksandra Gumilarja in
France Gumilarja, ter sestro Marijo Horvat.
Zap. brat Oskar Gumilar se je dedovanju
po zapustniku odpovedal. Zap. brat Karel
Gumilar je umrl pred zapustnikom in ni zapustil potomcev. Zap. brat Aleksander Gu-
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milar je umrl pred zapustnikom in zapustil
hči Gizelo Turk. Zap. sestra Marija Horvat
je umrla pred zapustnikom in zapustila Karla
Gumilarja, Ludvika Horvata in Bogdana Horvata. Sodišče s podatki o zap. bratu Francu Gumilarju oziroma o morebitnih njegovih
dedičih ne razpolaga, navedene podatke pa
sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po pokojnem.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju 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 na sodni deski
sodišča.
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 10. 9. 2012
I D 1856/11
Os-4290/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Čelešnik, rojeni Vozelj, rojena 12. 10. 1901,
umrla 10. 4. 1980, nazadnje stanujoča Zgornji Hotič št. 26, Litija.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato po
njej nastopi zakonito dedovanje. Zapustnica
je bila vdova, imela je tri otroke, in sicer sina
Stanislava Čelešnika ter hčerki Frančiško
Košnik im Marijo Hvala. Zap. sin Stanislav
Čelešnik, rojen leta 1928, je umrl za zapustnico in zapustil ženo Frančiško Čelešnik in
otroke, Božidarja Čelešnika, Ireno Bizjak in
Metodo Škrjanc. Zap. snaha Frančiška Čelešnik je umrla za zapustnico in je zapustila
iste potomce kot Stanislav Čelešnik. Zap.
hčerki Frančiška Košnik in Marija Hvala sta
še živi. Vsi našteti dediči so se dedovanju po
zapustnici odpovedali. Sodišče o morebitnih
drugih dedičih po zapustnici ne razpolaga,
navedene podatke pa sodišče potrebuje
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po
pokojni.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili
lahko poklicani kot dediči k dedovanju po
zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na sodni deski
sodišča.
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 12. 9. 2012
II D 2402/12
Os-4529/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek po pok. Dragomiri Mariji Klasek, rojena Novak, hči An-
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tona, roj. 25. 4. 1921, umrla 15. 5. 2005,
nazadnje stanujoča Hubadova ulica 4,
Ljubljana.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato po
njej nastopi zakonito dedovanje. Zapustnica
je bila hči Antona, rojena Novak, po podatkih
iz smrtovnice vdova. Iz smrtovnice ni razvidno, kdo so dediči po pokojni Dragomiri
Mariji Klasek, navedene podatke pa sodišče
potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po pokojni.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva neznane dediče pokojne Dragomire Marije Klasek, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2012
D 201/2012
Os-5152/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 4. 2. 1949 umrlem Švegelj Francu, roj. 25. 3. 1882, nazadnje stanujočem
Rečica 3, Bled, za dedovanje premoženja
Agrarne skupnosti Rečica.
Ostali zakoniti dediči dediču, ki se je priglasil, niso znani. Zato se jih poziva, da
lahko v roku enega leta od objave oklica
v Uradnem listu RS uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 11. 2012

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 12/2011
Os-5228/12
Pri tukajšnjem sodišču je vložen predlog
manjšinske delničarke družbe Radenska,
družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. za sodni preizkus primernosti denarne odpravnine pri izstopu iz
družbe in zahtevku za odkup vseh delnic
družbe po 389. in 388. členu ZGD-1.
Sodišče zato poziva druge manjšinske
delničarje družbe Radenska, d.d. Radenci,
ki so do trenutka vložitve predloga, to je do
16. 6. 2011, od glavnega delničarja Pivovarna Laško d.d., Laško, zahtevali prevzem
njihovih delnic, da v roku 1 meseca od objave tega obvestila o vložitvi predloga, vložijo
svoje predloge za sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine.
Po poteku tega roka manjšinski delničarji, ki so do vložitve predloga, to je do dne
16. 6. 2011 tudi sami od glavnega delničar-

ja zahtevali prevzem njihovih delnic, ne da
bi sami predlagali sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine, predlogov za
preizkus primernosti denarne odpravnine ne
morejo več vložiti (389. in 388. člen v zvezi
s tretjim odstavkom 607. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2012
Ng 3/2012
Os-5229/12
Pri tukajšnjem sodišču je vložen predlog
manjšinske delničarke družbe Pivovarne
Union d.d., za sodni preizkus primernosti
denarne odpravnine pri izstopu iz družbe in
zahtevku za odkup vseh delnic družbe po
389. in 388. členu ZGD-1.
Sodišče zato poziva druge manjšinske
delničarje Pivovarne Union d.d., Ljubljana,
ki so do trenutka vložitve predloga, to je do
2. 3. 2012, od glavnega delničarja Pivovarne Laško d.d., Laško, zahtevali prevzem
njihovih delnic, da v roku 1 meseca od objave tega obvestila o vložitvi predloga, vložijo
svoje predloge za sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine.
Po poteku tega roka manjšinski delničarji, ki so do vložitve predloga, to je do dne
2. 3. 2012 tudi sami od glavnega delničarja zahtevali prevzem njihovih delnic, ne da
bi sami predlagali sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine, predlogov za
preizkus primernosti denarne odpravnine ne
morejo več vložiti (389. in 388. člen v zvezi
s tretjim odstavkom 607. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2012
Ng 4/2012
Os-5230/12
Pri tukajšnjem sodišču je vložen predlog
manjšinskega delničarja družbe Radenska,
družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d., za sodni preizkus
primernosti denarne odpravnine pri izstopu
iz družbe in zahtevku za odkup vseh delnic
družbe po 389. in 388. členu ZGD-1.
Sodišče zato poziva druge manjšinske
delničarje družbe Radenska, d.d. Radenci,
ki so do trenutka vložitve predloga, to je do
7. 1. 2011, od glavnega delničarja Pivovarna
Laško d.d., Laško, zahtevali prevzem njihovih delnic, da v roku 1 meseca od objave
tega obvestila o vložitvi predloga, vložijo
svoje predloge za sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine.
Po poteku tega roka manjšinski delničarji, ki so do vložitve predloga, to je do dne
7. 1. 2011 tudi sami od glavnega delničarja
zahtevali prevzem njihovih delnic, ne da bi
sami predlagali sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine, predlogov za preizkus primernosti denarne odpravnine ne
morejo več vložiti (389. in 388. člen v zvezi
s tretjim odstavkom 607. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Benkič Bernardka, Vanča vas 23, Tišina,
zavarovalno polico, št. 50500034476, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-330215
Filej Rihard, Dolenja Trebuša 115A,
Slap ob Idrijci, zavarovalno polico,
št. 50500076140, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnn-330208
Filej Rihard, Dolenja Trebuša 115A,
Slap ob Idrijci, zavarovalno polico,
št. 50500065015, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnm-330209
Kopač Iztok, Žirovski Vrh 76, Žiri, zavarovalno polico, št. 41401001700. gnd-330218
Omeragič Sašo, Ulica 5. prekomorske 3,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500035879,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq-330205
Šiftar Jožef, Levstikova ulica 24, Moravske
Toplice, zavarovalno polico, št. 50500021653,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnp-330206
Štrucl Zlatko, Dravinjski Vrh 2B, Videm
pri Ptuju, zavarovalno polico, št. 4160 100
1557, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnr-330204
Vrabelj Marjan, Stara cesta 75A, Ljutomer, zavarovalno polico, št. 50500076517,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gno-330207
Žnidaršič Helena, Povšetova ulica 29, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št.
50500026036, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-330202

Spričevala preklicujejo
Kotar Klavdija, Ragovska ulica 27a,
Novo mesto, indeks, št. 41043139, izdala
Univerza v Mariboru, Fakulteta za org. vede,
leto izdaje 1999. gnc-330198
Potisek Helena, Jelša 23, Šmartno
pri Litiji, indeks, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2012.
gnc-330219
Zadnikar Jurij, Trebinjska ulica 2, Ljub
ljana, diplomo, št. 1013/87, izdala Akade-

mija za likovno umetnost, dne 22. 10. 1991.
gno-330211

Drugo preklicujejo
AMARI, d.o.o., Pod gabri 9, Celje, taksi
nalepko, za vozilo z registrsko številko CE
V5-45L. gnh-330214
Duško Rajšić s.p. - ŠIŠKA TAXI, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, licenco, številka 012299, velja do 30. 4. 2015, za vozilo
mercedes - benz, E/320, reg. številka LJ
87-5MK, ser. št. O 1023247, izdana 11. 3.
2010. gnm-330213
Erzar
Robert,
Šmartno 21, Laze v Tuhinju, voznikovo kartico,
številka 1070500017737000, izdajatelj Cetis. gnf-330216
Janjoš Tanja, Tomšičeva 32, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 18101319, izdala
Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnb-330199
Jerič Loreta, Sotla 17, Mirna, študentsko
izkaznico, št. 41120013, izdala Medicinska
fakulteta. gnz-330196
Košar Niko, Cvetlična ulica 6, Radenci,
voznikovo
kartico,
številka
1070500003880000, izdajatelj Cetis d.d.
gns-330203
Krt Viljam s.p., Strunjan 74, Portorož - Portorose, potrdilo za voznika, številka
008741/BGD50-2-2077/2009.
gnl-330210
Podgornik Stane, Mladinska uli
ca 6, Kidričevo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035244000, izdal Cetis d.d.
gnu-330201
Reščič Nina, Ljubljanska cesta 21E, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 27005365,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnv-330200
Slobodan Štikavac s.p., Cesta talcev 9,
Domžale, licenco št. 008983/001, za vozilo
M.A.N., reg. št. LJ 49-1HJ. gnd-330197
Štefanič Jernej, Kraigherjeva 32, Celje, potrdilo NPK - šofer, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2004.
gne-330217
UL - Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 31090079. gnn-330212
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