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Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o 
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 
38/10 – ZUKN) dajem

Popravek
javnega razpisa iz naslova ukrepa 311 Diverzifika-

cija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013.
V javnem razpisu 311 Diverzifikacija v nekmetijske 

dejavnosti za leto 2013 (objavljenem v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 106/12), se v poglavju 8. “Fi-
nančne določbe” besedilo prvega odstavka v točki 8.3 
spremeni tako, da se glasi: 

“Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s tretjim 
odstavkom 67. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, znaša najviš-
ja stopnja pomoči do 60 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe. V skladu s 1. b in 2. odstavkom spremembe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) z dne 25. maja 2009, se v primeru, 
da se naložba nanaša na pridobivanje energije iz obno-
vljivih virov iz točke 2.1.2.2, stopnja pomoči poveča za 
10 odstotnih točk.”

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 2130-13-0033 Ob-1312/13

Javni razpis 
za podporo malim in srednje velikim podjetjem, 

ki izvajajo raziskave in razvoj – program 
EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in 
pravna podlaga: neposredni uporabnik državnega prora-
čuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljublja-
na. Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun 
Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 
104/12), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, 
št. 104/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Uredba o postopku, 
merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Zakon o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru‑1, 112/07), 
Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inova-
cij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01‑2399245‑2012) in 

podpisanega memoranduma med Republiko Slovenijo 
in Eureko dne 16. 6. 1994.

2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sloven-

skega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih pro-
jektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem oce-
njevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavni-
kov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinan-
ciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in ra-
zvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih 
podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj (v nadaljevanju: 
MSP, ki izvajajo RR). V posameznem projektu sestavlja-
jo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih 
držav članic Eurostars (konzorcijska pogodba je priloga 
pogodbe).

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporab-
no usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo 
katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen 
namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni 
razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EUREKAs 
EUROSTARS programme« (v nadaljevanju: mednaro-
dni razpis) objavljen na spletnem naslovu: www.euro-
stars-eureka.eu.

V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 33 
držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam najdete 
na spletnem naslovu: www.eurostars‑eureka.eu.

3. Pogoji sodelovanja
3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje 

mednarodnega razpisa, in sicer:
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva par-

tnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Euro-
stars,

– projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (po-
kriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora 
civilni namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, posto-
pek ali storitev),

– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja 
RR po kriterijih Eurostars programa, kar pomeni, da 
vlaga več kot 10 % svojega ekvivalenta polnega delov-
nega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno 
dejavnost

– koordinator, ki izvaja RR ima sedež v državi čla-
nici EUROSTARS,

– vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji MSP, ki jo 
je sprejela Evropska unija,

– RR dejavnost v višini več kot 50 % skupnih stro-
škov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v pro-
jektu,

Javni razpisi
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– v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo 
dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena 
država ali partner ne vloži v projekt več kot 75 % celotnih 
stroškov projekta,

– načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta,
– vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče 

je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema 
so projekti na področju biotehnologije, biomedicine 
in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih 
študij, ki se morajo začeti v dveh letih po zaključku 
projekta).

V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogo-
jev ni izpolnjen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede, 
projekt pa se zavrne.

Prijavitelji lahko formalno ustreznost svojega pro-
jekta preverijo tudi sami na podlagi seznama formalnih 
pogojev v Prilogi 3 razpisne dokumentacije »Seznam 
devetih pogojev za formalno ustreznost projekta«.

3.2 Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slo-

venski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo 
v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali 
partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eu-
rostars v okviru mednarodnega razpisa.

Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa 
morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

« Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v 
enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projek-
ta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner). 
Če je prijavitelj univerza velja omejitev enega projekta 
na posamezno fakulteto.

« Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje 
velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organi-
zacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

– na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso 
bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)  (Uradni 
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 –  
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD,  
23/12),

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah,

– niso za iste stroške pridobila ali niso v pridobiva-
nju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih prora-
čunskih virov,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države,
– niso na seznamu subjektov, za katere velja ome-

jitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2).

Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogo-
jev prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z 
razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis 
(Obrazec 3).

Za velika podjetja je določena obveznost dokazova-
nja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem 
učinku).

4. Upravičeni stroški
V višini 40 % za velika podjetja ter raziskovalno‑ra-

zvojne organizacije in 50 % za srednja in mala podjetja, 
se sofinancirajo upravičeni stroški (prijavitelj za sofinan-
ciranje lahko uveljavlja tudi nižji odstotek), ki so nastali 
in bili plačani v obdobju za izplačilo.

Natančneje so upravičeni stroški opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Prijava projekta
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator 

(ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki izvaja RR s 
sedežem v državi članici Eurostars) ali kot partner (vsaj 
eden ali več iz države članice Eurostars).

Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno med-
narodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v 
imenu celotnega konzorcija do razpisanega dneva in 
ure za oddajo vlog objavljenega na spletni strani, www.
eurostars-eureka.eu v skladu z navodili iz Smernic za 
prijavitelje, in sicer v elektronski obliki na Eureka sekre-
tariat, z oddajo prijave preko spletne strani, www.euro-
stars‑eureka.eu. Ministrstvo pri postopku mednarodne 
prijave ne sodeluje, zato za oddane mednarodne prijave 
ne odgovarja.

Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali samo par-
tner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno 
ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v 
nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih 
finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 14 dneh od 
prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s 
strani Eureka sekretariata.

6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter iz-

bor projektov
6.1.1 Preverjanje projekta
Na podlagi prejetega obvestila s strani Eureka se-

kretariata o prejeti pravočasni in popolni vlogi na med-
narodni razpis Eurostars, NPC izvedejo preverjanja, ki 
potekajo pred začetkom ocenjevanja tehničnih izveden-
cev. Preverja se:

– finančna ustreznost prijavitelja
– vsebina konzorcijske pogodbe
NPC v ta namen poda mnenje (Cover note) o pri-

javitelju.
Prijavitelja NPC tudi zaprosi za podpis izjave, s 

katero izjavlja, da izpolnjuje pogoje za sofinanciranje.
6.1.2 Ocenjevanje dveh mednarodnih tehničnih 

strokovnjakov
Iz Eurekine baze strokovnjakov določena mednaro-

dna tehnična strokovnjaka ocenjujeta projekt po vnaprej 
določenih merilih mednarodnega razpisa. Merila med-
narodnega razpisa so povzeta v razpisni dokumentaciji

6.1.3 Ocenjevanje Komisije za vrednotenje (IEP)
Vsak izmed 6 članov Komisije za vrednotenje v 

skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumen-
tov (prijavni obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt, 
konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih strokovnjakov 
in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) oce-
njuje projekte po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki. 
Tokrat se ocenjuje z ocenami od 0‑200. Tako vsak član 
komisije za vrednotenje lahko podeli projektu največ 
600 točk.

Ko vsi člani ocenijo projekt se poda skupna ocena 
za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost 
šestih članov za posamezno področje.

Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija za vre-
dnotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ 
možnih točk, ki ji lahko prejme projekt je 600. Če je bila 
pri enem od meril ocena manjša od 120, ali če je sku-
pna ocena projekta manjša od 400, projekt samodejno 
postane neprimeren za sofinanciranje iz programa Eu-
rostars.

6.1.4 Odločitev Skupine visokih predstavnikov Eu-
rostars

Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in 
uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov 
Eurostars sprejme ali v celoti zavrne celoten seznam. 
Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno 
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odločanje o sofinanciranju tistih projektov, v katerih so-
delujejo slovenski partnerji.

6.2 Nacionalni del
6.2.1 Odpiranje vlog
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preve-

ri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in 
popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki 
niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna komisija 
opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga 
nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Dopolnitev 
vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izka-
zovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na javni razpis. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili 
pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno 
odzvali, se zavrže.

6.2.2 Izdelava predloga nacionalnega sofinancira-
nja

Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravlje-
nega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih 
v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih NPC 
ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama pro-
jektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visoki 
predstavniki Eurostars, pripravi predlog sofinanciranja.

Glede na razpoložljiva in zaprošena sredstva, bo 
ministrstvo sofinanciralo vse projekte, v katerih sodeluje-
jo slovenski udeleženci, in so uvrščeni na uvrstitveni se-
znam, če bodo imele vse države udeležencev v projektu 
sredstva za sofinanciranje projekta oziroma se bodo po-
samezni udeleženci financirali sami in če bodo slovenski 
prijavitelji pravočasno in pravilno oddali popolno vlogo 
na nacionalni del razpisa in bodo hkrati izpolnjevali vse 
pogoje nacionalnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo 
nacionalnih pogojev se zavrne.

Vsakega izbranega slovenskega udeleženca bo mi-
nistrstvo pozvalo k sklenitvi pogodbe za sofinanciranje 
njegovega deleža stroškov na projektu.

7. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov EURO-

STARS je na proračunskih postavkah 568711 in 959310, 
v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 
500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje pro-
jektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od 
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu 
za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta 
po letu 2014 bo določeno z aneksom k pogodbi.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaproše-
ne v vlogi, vendar največ do višine 50.000,00 EUR na 
leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje 
več slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00 EUR 
porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov 
medsebojni delež v projektu.

8. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 

2013, 2014, 2015 in 2016.
9. Sestava vloge
Za oddajo na mednarodni razpis se sestavi vloga 

po navodilih v Guidelines for applicants objavljenih na 
www.eurostars‑eureka.eu.

Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod 
popolne vloge iz te razpisne dokumentacije. Vloga naj 
bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spremi-
njanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga 
naj bo napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je 
navedeno drugače.

10. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na deveti mednarodni raz-

pis je bil 20. september 2012. Za pravočasne so 
se štele prijave, ki so bile preko spletne strani,   

www.eurostars‑eureka.eu naložena do izteka roka do 
20:00 CET.

Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je v 
14 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani 
Eureka sekretariata o izbiri, na naslov: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis Eurostars« na prednji strani. Kot 
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo 
najkasneje 14. dan od prejetja elektronskega obvestila 
s strani Eureka sekretariata o izbiri. Vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, 
strokovna komisija ministrstva ne bo obravnavala in 
bodo zavržene.

11. Postopek odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis ni javno 

in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji delovni dan od 
dneva, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.
mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje NPC.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prija-
vitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji 
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, 
v svoji vlogi tako tudi označiti v skladu z veljavno za-
konodajo (39. člen Zakona o gospodarskih družbah). 
Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek 
ali del vloge, ne more pa nanašati na celotno vlogo in na 
podatke, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev. Ministrstvo 
bo podatke varovalo v skladu z Zakonom o informacijah 
javnega značaja.

12. Sklep
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o dodelitvi sred-

stev obveščeni s sklepom ministrstva, v roku 30 dni od 
izteka roka za predložitev dokončno podpisane konzor-
cijske pogodbe na Eureka sekretariat.

13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter 

navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na 
spletni strani, www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Več informacij o projektu EUROSTARS in posebej 
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.
eurostars‑eureka.eu. Dodatne informacije so na voljo 
na ministrstvu, pri kontaktni osebi: Urška Zupin, urska.
zupin@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130‑13‑0033 Ob‑1370/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis za financiranje
izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev  

v letih 2013 in 2014
1. Izvajalec javnega razpisa
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo), kot neposredni proračunski 
uporabnik.

Po potrditvi Programa dela Javne agencije RS za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investi-
cij in turizma, se bo izvajanje javnega razpisa preneslo 
na to agencijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis bo izveden na podlagi Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – 
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ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o podpornem okolju 
za podjetništvo – ZPOP‑1 (Uradni list RS, št. 102/07), 
Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje pod-
jetništva in konkurenčnosti 2007–2013, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009 
Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega 
okolja (Uradni list RS, št. 25/08) in sklepa Vlade RS, št. 
47601‑26/2010, z dne 23. 12. 2010.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko storitev univer-

zitetnih inkubatorjev zagotoviti podporo vsem ino-
vativno naravnanim podjetniškim zamislim, vse do 
realizacije le‑teh, kakor tudi že obstoječim inovativnim 
podjetjem.

Cilj javnega razpisa je preko izvajanja aktivnosti 
univerzitetnih inkubatorjev spodbuditi nastanek novih 
inovativnih podjetij in povečanje stopnje preživetja no-
vonastalih podjetij.

Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
– identifikacija novih podjetniških idej in zamisli
– inkubacija novih inovativnih podjetij
– novo ustvarjena bruto delovna mesta
– večja prepoznavnost univerzitetnih inkubatorjev 

in njihovih storitev.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja 

storitev univerzitetnih inkubatorjev za leti 2013 in 2014, 
ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k nastajanju in 
razvijanju inovativnih projektov oziroma podjetniških po-
bud ter novih inovativnih podjetij, ki so sposobna ustvar-
jati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Univerzitetni inkubatorji bodo za doseganje name-
na tega razpisa izvajali naslednje aktivnosti:

– promocijo celovitega podpornega okolja, storitev 
inovativnega okolja in komercializacije znanja,

– identifikacijo in angažiranje novih podjetniških 
zamisli,

– sistematično pomoč pri razvoju podjetniške ideje 
in realizaciji podjetniških ambicij, ki se kaže v ustanovi-
tvi podjetja, kakor tudi pomoč za obstoječa inovativna 
podjetja, v obliki informiranja, motiviranja, svetovanja, 
mentoriranja, izobraževanja in povezovanja.

Ciljne skupine so:
– študenti,
– potencialni podjetniki: nosilci inovativne poslovne 

zamisli (potencialni inkubiranci),
– delujoča inovativna podjetja z visoko vsebnostjo 

znanja v storitvah ali proizvodih.
5. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kan-

didiranje in ne bodo skladni s predmetom in namenom 
javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih strokovna komisi-
ja ne bo ocenila na podlagi meril iz 6. točke tega razpisa. 
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.

5.1. Pogoji za prijavitelje
Prijavitelj deluje kot subjekt inovativnega okolja in 

je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organi-
zirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, 
ki v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetni-
štvo, izvaja naloge in programe inovativnega okolja in 
je v Evidenco subjektov inovativnega okolja vpisan kot 
univerzitetni inkubator.

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje po-
goje:

– je bil na dan pred objavo tega javnega razpisa 
vpisan v evidenco A subjektov inovativnega okolja kot 
univerzitetni inkubator (in ta vpis ohranja vsaj do konca 
izvajanja aktivnosti v okviru tega javnega razpisa). Evi-
denco subjektov inovativnega okolja vodi javna agencija 
iz prvega odstavka 7. člena ZPOP‑1, na podlagi Pravil-
nika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja 
(Uradni list RS, št. 25/08);

– je na podlagi pogodbe ali sporazuma o dolgoroč-
nem sodelovanju povezan z univerzo;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z 
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
ni opustil poslovne dejavnosti,

– na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti 
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,

– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slo-
venije,

– ni na seznamu subjektov, za katere velja omeji-
tev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo),

– jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustre-
zajo originalom,

– jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, 
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,

– za iste upravičene stroške ni pridobil in ni v po-
stopku pridobivanja financiranja istih stroškov iz drugih 
javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokal-
nega proračuna), vključno z de minimis pomočjo.

– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) 
ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financira-
nja terorizma;

– prijavitelj mora imeti za prijavljen projekt zago-
tovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih 
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov 
s strani ministrstva,

– v akcijskem načrtu mora prijavitelj za projekt v 
obdobju 2013–2014 predvideti vsaj takšne rezultate (no-
voustanovljena podjetja in s tem povezane zaposlitve) 
kot jih je dosegel v obdobju 2010–2011 (skladno z merili 
5. in 6.).

6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnje-

vale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
in predmetom razpisa, bo ocenila strokovna komisija na 
podlagi naslednjih meril:

Zap. 
št. MERILO Točke

1. Število inkubirancev, vključenih 
v univerzitetni inkubator na dan 
31. 12. 2012 

1.1. 16 ali več inkubirancev 15
1.2. 11 do vključno 15 inkubirancev 10
1.3. 1 do vključno 10 inkubirancev 5
2. Odstotek inkubirancev, ki so vklju-

čeni v univerzitetni inkubator na dan 
31. 12. 2012 in imajo vsaj enega 
zaposlenega 

2.1. od vključno 60 % inkubirancev 15
2.2. od vključno 30 % do 60 % inkubiran-

cev 10
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Zap. 
št. MERILO Točke

2.3. od vključno 10 % do 30 % inkubiran-
cev 5

3. Odstotek vseh študentov uni-
verze, vpisanih v študijskem letu 
2012/2013, ki jih bo prijavitelj vključil 
v predinkubacijske dejavnosti v kole-
darskem letu 2013

3.1. več kot 10 % vpisanih študentov 15
3.2. več kot 5 % do vključno 10 % vpisa-

nih študentov 10
3.3. več kot 1 % do vključno 5 % vpisanih 

študentov 5
4. Odstotek inovativnih projektov in-

kubirancev, ki so uspešno kandidi-
rala na javnih razpisih za zagonska 
sredstva za novonastala inovativna 
podjetja (P2) v letih 2011 in 2012, 
kot ciljna skupina P2A (v primerjavi 
s skupnim številom inkubirancev na 
dan 31. 12. 2012)

4.1. od vključno 40 % inkubirancev 15
4.2. od vključno 20 % do 40 % inkubiran-

cev 10
4.3. od 5 % do 20 % inkubirancev 5
5. Število podjetij, ustanovljenih in 

vključenih v inkubator, v letih 2010 
in 2011

5.1. od 15 podjetij 20
5.2. od 10 do vključno 14 podjetij 15
5.3. od 5 do vključno 9 podjetij 10
5.4. od 1 do vključno 4 podjetij 5
6. Število novo ustvarjenih bruto delov-

nih mest v obdobju 2010 – 2011
6.1. Več kot 15 novo ustvarjenih bruto 

delovnih mest 20
6.2. več kot 10 do vključno 15 novo 

ustvarjenih bruto delovnih mest 15
6.3. več kot 5 do vključno 10 novo 

ustvarjenih bruto delovnih mest 10
6.4. od 1 do vključno 5 novo ustvarjenih 

bruto delovnih mest 5

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, 
nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 ali 
več točk. Prijavitelji, ki pri posameznem merilu ne do-
segajo spodnjega praga kriterija, bodo pri tem merilu 
prejeli 0 točk.

Ministrstvo bo financiralo aktivnosti enega univerzi-
tetnega inkubatorja na univerzo.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijavite-
ljem

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za fi-
nanciranje upravičenih stroškov za leti 2013 in 2014 
je največ do 500.000,00 EUR, in sicer največ do 
250.000 EUR za financiranje upravičenih stroškov za 
leto 2013 in največ do 250.000 EUR za financiranje 
upravičenih stroškov za leto 2014 oziroma v skladu s 
proračunskimi možnostmi.

Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postav-
ki 172410 – razvoj podpornega okolja za malo gospo-
darstvo.

Z javnim razpisom upravičencem dodeljujemo sred-
stva v letih 2013 do 2015.

8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo ministrstvo sklenilo po-

godbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe je del 
razpisne dokumentacije.

Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem 
razdeljena na podlagi doseženih točk, in sicer:

• prijavitelj, ki bo dosegel prag 60 točk, prejme sku-
pno 130.000 EUR, in sicer:

– v letu 2013 48.750,00 EUR (za upravičene stroške 
od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013),

– v letu 2014 65.000,00 EUR (za upravičene stroške 
od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014) in

– v letu 2015 16.250,00 EUR (za upravičene stroške 
od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014).

• nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na število 
prejetih točk na osnovi meril, tako da bo:

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel prvo mesto po šte-
vilu točk, dodatnih 27.000,00 EUR,

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel drugo mesto po 
številu točk, dodatnih 18.000,00 EUR,

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel tretje mesto po šte-
vilu točk, dodatnih 10.000,00 EUR,

Dodatna sredstva glede na število prejetih točk bo 
lahko prijavitelj uveljavljal po naslednji dinamiki:

– največ do 50 % dodatnih sredstev ob prvem zah-
tevku (v aprilu 2013),

– največ do 50 % dodatnih sredstev ob četrtem zah-
tevku (v januarju 2014).

Neporabljenih sredstev ni mogoče prenašati med 
proračunskimi leti.

V primeru enakega števila točk bodo višja sredstva 
prejeli tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk pri merilu 6, 
nato pri merilu 5, 3, 4, 2 in 1.

• nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na načrto-
vane cilje iz akcijskega načrta, tako da bo:

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel prvo mesto po 
številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 
1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, 
dodatnih 27.000,00 EUR,

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel drugo mesto po 
številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 
1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, 
dodatnih 18.000,00 EUR,

– prejel prijavitelj, ki bo dosegel tretje mesto po 
številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 
1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, 
dodatnih 10.000,00 EUR.

Dodatno dodeljena sredstva glede na načrtovane 
cilje lahko upravičenec uveljavlja izključno pri zadnjem 
zahtevku za izplačilo. V kolikor bi prijavitelji imeli enako 
število načrtovanih novoustanovljenih podjetij, bodo viš-
ja sredstva prejeli tisti prijavitelji, katerih podjetja imajo 
načrtovano skupno večje število novoustvarljenih bruto 
delovnih mest v letih 2013 in 2014.

Z dodelitvijo dodatnih sredstev želimo doseči, da 
bodo sredstva razdeljena glede na uspešnost delovanja 
posameznega prijavitelja.

Kolikor bodo realizirane vrednosti števila novou-
stanovljenih podjetij v letih 2013 in 2014 manjše od na-
črtovanih v Akcijskem načrtu, prijavitelj ni upravičen do 
zgoraj navedenih dodatnih sredstev.

V primeru, da prijavitelj ne bo opravil vseh predvi-
denih aktivnosti iz akcijskega načrta, ni upravičen do 
celotne višine financiranja. Ob predložitvi četrtega in 
osmega zahtevka za izplačilo ter poročila s strani upra-
vičenca, lahko ministrstvo, v kolikor ne bodo doseženi 
rezultati, sorazmerno zniža sredstva za izplačilo, kar je 
opredeljeno v pogodbi o financiranju.
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Kolikor bodo stroški izvajanja nalog univerzitetnih 
inkubatorjev presegali predviden obseg sredstev po tem 
javnem razpisu, mora dodatno potrebna sredstva zago-
toviti prijavitelj.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, nastali na osnovi izve-

denih aktivnosti, ki so opredeljene v točki 4 tega javnega 
razpisa, in so nastali v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2014 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega 
javnega razpisa.

V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja 
le tiste upravičene stroške, ki so nastali v poročanem 
obdobju in so bili plačani v obdobju poročanja, kar prija-
vitelj dokaže s potrdilom o plačilu, ki je priloga zahtevku 
za izplačilo.

Upravičeni stroški za izvajanje aktivnosti, ki so 
opredeljene v točki 4 tega javnega razpisa, so:

– plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki de-
lavca in delodajalca – v deležu dela na projektu;

– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški) – v deležu 
dela na projektu;

– stroški za izvedbo promocijskih aktivnosti – ven-
dar ne več kot 10 % vseh upravičenih stroškov: gre za 
stroške, vezane na informativno – promocijske aktivnosti 
povezanih z identifikacijo talentov, promocijo inovativnih 
idej in inovativnih start‑up podjetij, promocijo podporne-
ga okolja in spodbud za start‑up podjetja;

– stroški zunanjih izvajalcev vezanih na aktivnosti 
motiviranja, mentoriranja, izobraževanja in povezovanja 
vezanih neposredno na inkubirana podjetja– vendar ne 
več kot 20 % vseh upravičenih stroškov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
10. Zahtevki za izplačilo
Upravičenec mora poslati:
– 1. zahtevek za upravičene stroške od 1. 1. 2013 

do 31. 3. 2013 najkasneje do 19. 4. 2013,
– 2. zahtevek za upravičene stroške od 1. 4. 2013 

do 30. 6. 2013 najkasneje do 19. 7. 2014,
– 3. zahtevek za upravičene stroške od 1. 7. 2013 

do 30. 9. 2013 najkasneje do 18. 10. 2014,
– 4. zahtevek za upravičene stroške od 1. 10. 2013 

do 31. 12. 2013 najkasneje do 17. 1. 2014,
– 5. zahtevek za upravičene stroške od 1. 1. 2014 

do 31. 3. 2014 najkasneje do 18. 4. 2014,
– 6. zahtevek za upravičene stroške od 1. 4. 2014 

do 30. 6. 2014 najkasneje do 18. 7. 2014,
– 7. zahtevek za upravičene stroške od 1. 7. 2014 

do 30. 9. 2014 najkasneje do 20. 10. 2014,
– 8. zahtevek za upravičene stroške od 1. 10. 2014 

do 31. 12. 2014 najkasneje do 16. 1. 2015.
Ministrstvo bo pri četrtem in osmem zahtevku za 

izplačilo sorazmerno znižalo sredstva, v kolikor ne bodo 
doseženi rezultati, navedeni v akcijskem načrtu.

Neporabljenih sredstev ni mogoče prenašati med 
proračunskimi leti.

Zahtevku je potrebno priložiti:
– akcijski načrt (obrazec 3), razen podatkov o inku-

birancih, ki jih priložijo k prvemu, četrtemu in osmemu 
zahtevku,

– seznam računov (obrazec 7),
– originalne račune in dokazila o plačanih računih 

upravičenih stroškov,
– dokazila za plače (kopija pogodbe o zaposlitvi ali 

drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razpore-
jena na delo na projektu, mesečna časovnica in izpis 
iz evidence ur, plačilni list ALI obračunski list za posa-
mezni mesec z metodologijo izračuna urne postavke z 

navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe 
upravičenca, potrdilo DURS‑a o plačanih davkih in pri-
spevkih, dokazilo o plačilu),

– pogodba ali naročilnica za opravljene zunanje 
storitve,

– dokazila o opravljenih aktivnostih,
– poročilo o izvedenih aktivnostih (obrazec 8).
Vzorec zahtevka za izplačilo je v razpisni dokumen-

taciji (obrazec 6).
Upravičenec bo moral v času trajanja pogodbe po-

ročati ob oddaji zahtevkov na predpisanih obrazcih (o 
realizaciji aktivnosti in ciljev načrtovanih v akcijskem 
načrtu, o porabi sredstev, o morebitnih odstopanjih od 
načrtovanega). Poleg zgoraj navedenih poročil je upra-
vičenec zavezan, da do konca januarja 2016 posreduje 
ministrstvu ažurirane podatke iz seznama inkubirancev 
(obrazec št. 3), saj ministrstvo želi tudi po izteku finan-
ciranja zasledovati razvoj inkubiranih podjetij.

Upravičenec bo dolžan na zahtevo ministrstva po-
sredovati tudi vmesna oziroma dodatna poročila o po-
teku projekta, in sicer v osmih dneh od prejema poziva.

11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo 

moral:
– ministrstvu ter vsem ostalim institucijam in njiho-

vim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih 
sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezul-
tatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled 
v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja 
pogodbe,

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
najmanj do 1. 1. 2025 oziroma v skladu z veljavnimi 
predpisi,

– upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega fi-
nanciranja in zagotavljati pravilnost podatkov kot izhaja 
iz osnutka pogodbe o financiranju,

– projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno do-
kumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem 
primeru je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe o 
financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do dneva vračila,

– sproti pisno obveščati ministrstvo o objektivnih 
okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta,

– upoštevati določila Zakona o javnem naročanju.
Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki o projektu, 

ki so javnega značaja, lahko objavljali. Objave podat-
kov o projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene 
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev 
vlog

Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni 

obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno 
z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav 
tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi pri-
logami na zgoščenki. Vsebina vloge mora biti urejena 
v skladu z obrazcem št. 5. Posredovana elektronska in 
papirna oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik 
se bo upoštevala papirna oblika vloge.

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče izvajalca javnega 

razpisa, enote v Mariboru, na naslovu: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 
Maribor, do roka za oddajo vlog, do 14. ure,
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– prispela po navadni pošti na naslov Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 
Maribor, do izteka roka za oddajo vlog,

– oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubar-
jeva 11, 2000 Maribor, najkasneje na dan izteka roka za 
oddajo vlog.

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z 
navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Univerzi-
tetni inkubatorji 2013/2014« in navedbo prijavitelja ter 
njegovega naslova.

Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo dne 27. 2. 2013, na naslovu Mini-

strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 
11, 2000 Maribor.

Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se 
samo pravočasne vloge.

Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za od-
dajo vlog ali če ovojnice ne bodo označene kot je zgoraj 
določeno, bodo s sklepom zavržene.

Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo 

v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki 
je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v 
roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo prijavi-
telj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže.

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

kacije predmeta vloge
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjkajo-
čih podatkov in dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje 
razpisnih pogojev in meril ob izteku roka za vložitev vloge.

Ministrstvo lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do 
izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij 
iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to 
posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. V kolikor 
prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo ministrstvo o 
pomenu informacije odločilo po prostem preudarku.

Ministrstvo lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja 
do izbire prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih 
dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi 
(niso predvidena v javnem razpisu) in o katerih se ne 
vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k po-
sredovanju dokazil, mora le-te posredovati v roku 8 dni 
od prejema poziva. Kolikor prijavitelj dokumentov ne 
posreduje v roku, ministrstvo teh navedb v vlogi ne bo 
upoštevalo.

13. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna 

komisija po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v 
skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in 
opremljene obrazce ter priloge.

14. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministr-

stvo izdalo sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni 
razpis.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep 
ni mogoča, v kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, 
lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva.

15. Podpis pogodbe
Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju posredovalo 

sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvalo k podpisu 
pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 8 dni od dneva 
prejema poziva. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v 
tem roku se šteje, da je umaknil vlogo.

Če ministrstvo po izdaji sklepa o financiranju ugo-
tovi, da ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so 
bila sredstva upravičencu dodeljena na podlagi posredo-
vanih napačnih podatkov ali zamolčanih podatkov, ki bi 
vplivali na oceno projekta po merilih iz javnega razpisa, 
pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisa-
na, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani 
www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi in v prostorih 
ministrstva Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

17. Dodatne informacije: dodatne informacije in 
celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni 
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
pod rubriko Javni razpisi. Kontaktna oseba je mag. Petra 
Fras, tel. 01/40‑03‑130 vsak delovni dan med 9. in 10. 
uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elek-
tronske pošte: petra.fras@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130‑13‑0033 Ob‑1371/13

Javni razpis 
za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost 

prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih 
organizacijah v Republiki Sloveniji  

v letih 2013 in 2014
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in 

pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Resolucija o 
raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 
(Uradni list RS, št. 43/11), Proračun Republike Slovenije 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Repu-
blike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. št. 104/12), Za-
kon o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 
15/07 ZPILDRUPB2), Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Zakon 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
22/06, 61/06 ZDru‑1, 112/07) in Uredba o postopku, 
merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog, (Uradni list 
RS, št. 56/11).

2. Predmet in namen razpisa
Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena 

krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju 
učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejav-
nosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organi-
zacijah, to so javni raziskovalni zavodi in visokošolski 
zavodovi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija 
(v nadaljevanju JRO).

Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti 
prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti 
v JRO. Dejavnosti prenosa tehnologij po tem razpisu so 
dejavnosti prenosa tehnologij in rezultati le‑tega: nova 
zavarovana intelektualna lastnina, nove raziskovalno ra-
zvojne pogodbe med JRO in gospodarskim subjektom, 
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licenciranje, ustvarjanje »spin‑off« in »spin‑out« podjetij 
ali druge oblike upravljanja znanja, razvitega v JRO.

Cilj javnega razpisa je prenos znanja in tehnologij 
v gospodarsko uporabo. Neposredni rezultati javnega 
razpisa so:

– podeljeni in vloženi slovenski in tuji patenti ter 
znamke in modeli,

– sklenjene nove licenčne pogodbe,
– sklenjene nove raziskovalno razvojne pogodbe 

med JRO in gospodarskim subjektom,
– nova »spin‑off« in »spin‑out« podjetja.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo skupine JRO v 

obliki konzorcija, ki so sklenile konzorcijsko pogodbo 
za izvajanje dejavnosti prenosa tehnologij v JRO in s 
katero so prijavitelja (zastopnik konzorcija) pooblastile, 
da jih v imenu konzorcija zastopa v javnem razpisu in 
v primeru uspešne kandidature nastopa kot pogodbeni 
partner ministrstva. Podpisana in sklenjena konzorcijska 
pogodba mora biti priložena vlogi.

Konzorcij mora biti sestavljen iz vodje konzorcija, 
ki je tudi zastopnik konzorcija in partnerjev, ki s svojo 
sestavo in programom dejavnosti prenosa tehnologij 
zagotavljajo izvajanje dejavnosti za širše geografsko 
področje Slovenije.

Konzorcij mora imeti skupaj minimalno 800 FTE 
(ekvivalent polne zaposlenosti) svoje dejavnosti regi-
strirane pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije ali minimalno 400 FTE iz skupine 
H (v skladu s prilogo Delovna mesta in nazivi plačne 
skupine H Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno 
dejavnost, Uradni list RS, št. 61/08) na dan 31. 12. 2012.

Predmet prijave je vloga za financiranje aktivnosti 
organiziranih enot, oddelkov (v nadaljevanju: oddelek), 
ki izvajajo dejavnost prenosa tehnologij za skupino JRO, 
povezanih v konzorcij.

Zastopnik in partnerji konzorcija morajo:
– imeti oddelek z vsaj dvema zaposlenima v ekvi-

valentu polnega delovnega časa izključno za dejavnost 
prenosa tehnologij kar dokazujejo z referencami s tega 
področja s priloženimi življenjepisi (CV);

– prijavljeni oddelek je lahko: interna enota znotraj 
JRO partnerjev konzorcija, ali posebej za to ustanovlje-
no podjetje v 100 % neposredni ali posredni lasti JRO 
partnerjev konzorcija, ki je partnerica konzorcija, ozi-
roma zavoda, ki so ga ustanovile izključno JRO, ki so 
partnerji konzorcija;

– vsak prijavljeni oddelek mora imeti načrt dela za 
leto 2013 in 2014, ki temelji na dejavnosti prenosa teh-
nologij in je potrjen s strani rektorja univerze oziroma 
direktorja JRO, ki sodeluje v konzorciju.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj 
potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z razpisnimi pogo-
ji, ki je obvezni del vloge na javni razpis (Obrazec 2). Vsi 
pogoji so lahko predmet dodatnega preverjanja kadar-
koli tekom izvajanja postopka javnega razpisa ali tekom 
izvajanja pogodbe. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da 
kateri od partnerjev posameznega pogoja ne izpolnjuje 
lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev.

Partnerji konzorcija morajo imeti s pravilnikom ure-
jene postopke za izpolnjevanje pogojev iz 21. člena 
Zakona o izumih iz delovnega razmerja.

Konzorcij mora vzpostaviti urejeno vstopno točko 
za prijave izumov ter mora vzpostaviti urejen način ob-
veščanja vseh JRO‑jev, da imajo možnost koriščenja 
teh storitev in namenskih sredstev za zaščito izumov.

Konzorcij ustanovi posebno komisijo, ki bo podajala 
strokovno mnenje o upravičenosti koriščenja sredstev 
JRO za pokritje stroškov za zaščito izuma.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke 
bodo zavrnjene.

4. Višina sredstev: za financiranje dejavnosti 
prenosa tehnologij v JRO je na proračunski postavki 
568611, projekt 3211-11-0036, v letu 2013 predvide-
nih 450.000,00 EUR ter v letu 2014 550.000,00 EUR. 
Predlog bo lahko prejel sredstva do višine zaprošene v 
vlogi, vendar največ do razpisane letne višine sredstev.

5. Upravičeni stroški
Ministrstvo bo financiralo upravičene stroške kon-

zorcija v višini do 100 %. Financirajo se upravičeni stro-
ški, ki so nastali in bili plačani od podpisa pogodbe s 
prijaviteljem do 15. 10. 2014.

Natančneje so upravičeni stroški opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Postopek in način izbora
6.1 Odpiranje vlog
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preve-

ri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in 
popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki 
niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna komisija 
opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga 
nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Dopolnitev 
vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov, obrazcev oziroma podatkov. Tudi vloge pri-
javiteljev, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev in so bili po-
zvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali, 
se zavrže. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev se zavrne.

6.2 Vrednotenje vlog
Merila za vrednotenje predloga dejavnosti prenosa 

tehnologij so doseženi rezultati na področju dejavnosti 
v zadnjih koledarskih letih (60 % ocene) in zastavljenih 
ciljev v letih 2013 in 2014 (40 % ocene), ki so ocenjeni 
po naslednjih merilih:

a) Ocena doseženih rezultatov na področju de-
javnosti prenosa tehnologij (Tdr) v zadnjih koledarskih  
letih

Merila za ocenjevanje Število točk/enoto

Vrednost sklenjenih raziskoval-
no razvojnih pogodb med JRO 
in gospodarskim subjektom v 
letih od 2009 in 2012

2,5 / 1.000.000 EUR  
skupnega zneska 
projektov oziroma 
sorazmerno temu

Število podeljenih patentov s 
popolnim preizkusom v tujini v 
letih od 2009 do 2012*

1 / patent

Število podeljenih patentov 
v Sloveniji v letih od 2009 do 
2012**

0,2 / patent

Prihodki JRO‑ realizacija od 
licenciranja in prodaje patenta 
oziroma know‑how v letih od 
2009 do 2012 

1 / prejetih 
10.000 EUR iz li-
cenc

Število novo ustanovljenih 
spin‑off / spin‑out podjetij v letih 
od 2009 do 2012

3 / podjetje

Število zaposlenih v spin‑off 
/ spin‑out podjetjih na dan 
31. 12. 2012, za podjetja, ki so 
na ta dan mlajša od 5 let

1 / ekvivalent polne-
ga delovnega časa

SKUPNO ŠTEVILO TOČK ZA 
DOSEŽENE REZULTATE (Tdr)

Opombe: 
* Upošteva se samo datum prve podelitve patenta v 

kateri koli državi s popolnim preizkusom.
** Upošteva se datum prve dodelitve patenta.
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b) Ocena zastavljenih ciljev na področju dejavnosti 
prenosa tehnologij (Tnr) v letih 2013 in 2014

Merila za ocenjevanje Število točk

Vrednost sklenjenih raziskoval-
no razvojnih pogodb med JRO 
in gospodarskim subjektom v 
letih 2013 in 2014

2,5 / 1.000.000 EUR  
skupnega zneska 
projektov oziroma 
sorazmerno temu

Število podeljenih patentov s 
popolnim preizkusom v tujini v 
letih 2013 in 2014*

1 / patent

Število podeljenih patentov v 
Sloveniji v letih 2013 in 2014**

0,2 / patent

Prihodki JRO‑ realizacija od 
licenciranja in prodaje patenta 
oziroma know‑how v letih 2013 
in 2014

1 / prejetih 
10.000 EUR iz li-
cenc

Število novo ustanovljenih 
spin‑off / spin‑out podjetij v 
letih 2013 in 2014 z vsaj enim 
zaposlenim s polnim delovnim 
časom

3 / podjetje

Število zaposlenih v spin‑off 
/ spin‑out podjetjih na dan 
31. 12. 2014, za podjetja, ki so 
na ta dan mlajša od 5 let

1 / ekvivalent polne-
ga delovnega časa

SKUPNO ŠTEVILO TOČK ZA 
NAČRTOVANE REZULTATE 
(Tnr)

Opombe:
* Upošteva se samo datum prve podelitve patenta v 

kateri koli državi s popolnim preizkusom.
** Upošteva se datum prve podelitve patenta.

6.3 Izbor za sofinanciranje
Za financiranje bo izbrana vloga, ki bo prejela naj-

višje število točk. Skupno oceno oziroma skupno šte-
vilo točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim 
izrazom:

Si = Tdr × 0,6 + Tnr × 0,4
pri čemer je za vlogo i:
Tdr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju doseže-

nih rezultatov v preteklih letih,
Tnr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju načr-

tovanih rezultatov in programa za leti 2013 in 
2014.

V primeru, da vloge dosežejo enako višino točk, se 
izbere vloga, ki je prejela višjo oceno pri merilu za vre-
dnotenje doseženih rezultatov v točki 6.2.a.

Strokovna komisija ministrstva na podlagi opra-
vljenega vrednotenja vlog, pripravi predlog sofinan-
ciranja.

Izbranega prijavitelja bo ministrstvo pozvalo k skle-
nitvi pogodbe za sofinanciranje.

7. Ostali pogoji, ki jih mora upoštevati prejemnik 
sredstev: Prejemnik sredstev mora pri porabi prejetih 
sredstev iz tega javnega razpisa upoštevati zakon, ki 
ureja javno naročanje.

8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo 
sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014.

9. Sestava vloge: popolna vloga, v skladu z navo-
dili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena v 
enem izvodu.

10. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je najka-
sneje do 20. 2. 2013, na naslov: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis prenos tehnologij št. 4301‑37/2012« na prednji 
strani in s podatki o prijavitelju na zadnji strani. Vloge, 
ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno 
označene, strokovna komisija ministrstva ne bo obrav-
navala in bodo zavržene.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog na javni razpis ni 
javno in bo potekalo v prostorih ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji delovni dan po 
roku za prispetje vlog.

12. Sklep: prijavitelji na ta javni razpis bodo o do-
delitvi sredstev obveščeni s sklepom Ministra, v roku 40 
dni od izteka roka za oddajo vlog.

13. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter 

navodili za izdelavo vloge se nahaja na spletni strani, 
www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu pri 
kontaktni osebi: Barbara Zalar, barbara.zalar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130‑13‑0033 Ob‑1372/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih 

storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem 
nivoju v letu 2013 »VEM 2013«

1. Izvajalec javnega razpisa
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot neposredni pro-
računski uporabnik.

Po potrditvi Programa dela Javne agencije RS za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investi-
cij in turizma, se bo izvajanje javnega razpisa preneslo 
na to agencijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis bo izveden na podlagi Zakona o jav-

nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 
– ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev 
za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o podpornem 
okolju za podjetništvo – ZPOP‑1 (Uradni list RS, št. 
102/07, 57/12), Dopolnjenega Programa ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in podjetniške konkurenčno-
sti 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. 
redni seji, dne 15. 10. 2009, Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 
52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 
– ZPUOOD, 23/12, 48/12 Odl. US: U‑I‑285/10‑13), Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 96/11 – UPB2, Zakona o sodnem registru (Ura-
dni list RS, št. 54/07 – UPB2, 65/08, 49/09), Uredbe o 
vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije 
(Uradni list RS, št. 121/06).

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je na enem mestu za-

gotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivo-
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ju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje 
podjetništva (v nadaljevanju storitve) ciljni skupini za 
območje Republike Slovenije. Storitve tako zajemajo 
storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, 
izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih 
sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, 
povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, 
informiranje ter izvajanje informativno‑promocijskih in 
tematskih delavnic.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vsto-
pnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem 
javnem razpisu, so mladi, študentje, potencialni pod-
jetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zain-
teresirani.

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in 
znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh 
fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje stopnje pre-
živetja podjetij.

Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
– novoustanovljena podjetja, ki bodo deležna celo-

stne obravnave,
– osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa in
– izvedene informativno‑promocijske in tematske 

delavnice na temo podjetništva.
4. Vloga in skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira en prijavitelj 

ali skupina, sestavljena iz nosilca vloge – prijavitelja 
in partnerjev prijavitelja, ki predloži ustrezni akt o sku-
pni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM (npr. 
pogodbo o sodelovanju). S samostojno vlogo lah-
ko prijavitelji kandidirajo le v regijah, kjer je potreb-
na izvedba le enega ali dveh svežnjev. Aktivnosti si 
prijavitelj in partnerji razdelijo tako, da opravljajo ak-
tivnosti na eni ali največ dveh lokacijah znotraj sta-
tistične regije na način, da zagotovijo pokritost celo-
tne statistične regije. Prijavitelju in vsakemu partnerju 
v izbrani skupni vlogi bo podeljen naziv vstopne točke  
VEM.

Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno na-
stopa prijavitelj in partner prijavitelja, ki mora predložiti 
pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih 
točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno (i)ime-
novanje nosilca skupne vloge, (ii) pooblastilo nosilcu 
skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge in 
komunikacijo z ministrstvom v njihovem imenu, (iii) šte-
vilo lokacij in njihov naslov, na katerem bo posamezen 
prijavitelj oziroma partner izvajal storitve, (iv) izjava, da 
so vsi sodelujoči v skupni vlogi seznanjeni z navodili in 
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in da z 
njimi v celoti soglašajo.

Prijavitelj in vsak partner v skupni vlogi mora izpol-
njevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa.

Prijavitelj je tisti, s katerim bo ministrstvo sklenilo 
pogodbo o financiranju in je odgovoren za realizacijo 
pogodbenih obveznosti za celotno regijo.

5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje upravičenih 

stroškov za izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk 
VEM na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na 
območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 
2013 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne 
vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti 
sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. 
Obrazložitve določenih storitev so opisane v splo-
šnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni  
razpis. 

Storitev Rezultat

CELOSTNA OBRAVNAVA

Celostna obravnava po-
tencialnega podjetnika – 
spremljanje aktivnosti od 
razvoja podjetniške ideje 
do morebitne registracije 
podjetja

Vsaj 60 % potencialnih 
podjetnikov, ki bodo de-
ležni celostne obravnave 
in bodo imeli primerno 
poslovno idejo, bodo regi-
strirali podjetje. 

STORITVE e‑VEM

Izvajanje postopkov re-
gistracije ter postopkov 
statusnih sprememb ali 
izbrisa podjetij (e‑VEM)

Letno uspešno zaključe-
nih vsaj 100 postopkov 
e‑VEM.

INFORMIRANJE

Posredovanje informacij-
skih paketov in informira-
nje ciljne skupine

Tedensko posredovanje 
informacijskih paketov z 
vključevanjem informa-
cij lokalnega značaja ter 
posredovanje informacij 
po telefonu ali fizično naj-
manj 30 % ciljne skupine 
javnega razpisa

IZVEDBA DELAVNIC

Izvajanje informativ-
no‑promocijskih in temat-
skih delavnic

Letno izvedeno vsaj:
– 5 delavnic za potencial-
ne podjetnike z najmanj 
5 udeleženci in 10 delav-
nic za MSP z najmanj 20 
udeleženci;
– 1 delavnico za (potenci-
alne) socialne podjetnike 
z najmanj 5 udeleženci

OSNOVNA IN INFORMATIVNA SVETOVANJA

Izvajanje:
1. osnovnega svetovanja,
2. mobilnega osnovnega 
svetovanja,
3. informativnih svetovanj 
socialnim podjetjem ter 
drugim zainteresiranim za 
socialno podjetništvo 

Letno izvedenih vsaj 150 
osnovnih svetovanj, od 
tega:
– najmanj 10 osnovnih 
svetovanj v okviru »Mobil-
nih osnovnih svetovanj«, 
ki se izvajajo na terenu in
– najmanj 3 informativna 
svetovanja socialnim pod-
jetjem ter drugim zain-
teresiranim za socialno 
podjetništvo. 

DRUGE AKTIVNOSTI VSTOPNIH TOČK VEM

Pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regional-
nega značaja 

Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju 
podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo (s strani 
uporabnikov storitev)

Letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki 
podpornih storitev po enotni metodologiji, ki jo pripra-
vi ministrstvo

Sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo mi-
nistrstva ali agencije SPIRIT

Udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za sve-
tovalce vstopnih točk VEM
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Predpogoj za doseganje rezultatov, ki se nanaša-
jo na ciljno skupino socialnih podjetnikov, je izvedeno 
usposabljanje za svetovalce vstopnih točk VEM s strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvajati sve-
žnje storitev na različnih lokacijah. Lokacija je geograf-
sko zaokrožena enota. Pokriva lahko vse občine ene 
statistične regije, lahko pa se v okviru ene statistične 
regije oblikuje tudi več lokacij. Takrat mora vsaka lo-
kacija zagotavljati pokritost geografsko zaokroženih 
občin, ki jih pokriva, hkrati pa morajo vse lokacije sku-
paj zagotavljati geografsko pokritost celotne regije. V 
okviru ene statistične regije je lahko vsaka občina po-
krita samo enkrat. Prijavitelj ali partner prijavitelja lahko 
izvaja največ dva svežnja storitev, vendar na različnih 
lokacijah ene statistične regije. Izjema je Osrednjeslo-
venska regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljubljana 
zagotoviti izvedbo treh svežnjev zaradi nadpovprečne 
koncentracije števila prebivalcev in podjetij. Prijavitelj 
ali partner prijavitelja se na razpis lahko prijavi samo 
enkrat. Najmanjše število izvedenih svežnjev storitev 
za posamezno regijo je zapisanih v tabeli v poglavju 
9. Obseg in način dodeljevanja sredstev. Z lokacijami 
je potrebno zagotoviti pokritost s storitvami svežnja 
v vseh občinah in vseh statističnih regijah za ciljno 
skupino javnega razpisa v obdobju od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013.

Če se bo izkazalo, da v posamezni regiji ni mogo-
če izvajati števila svežnjev, kot so opredeljeni v tabeli v 
poglavju 9. Obseg in način dodeljevanja sredstev (na 
razpis ne bomo prejeli ustrezne vloge), bo kot ustrezna 
obravnavana vloga, v kateri načrtujejo izvajanje manjše-
ga števila svežnjev. V primeru, da bo ta vloga izbrana, 
se bo vrednost sredstev prilagodila glede na dejansko 
število izvedenih svežnjev.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora k vlogi prilo-
žiti Akcijski in finančni načrt izvajanja celovitih podpor-
nih storitev za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
Aktivnosti morajo biti načrtovane za celotno obdobje, z 
namenom doseganja najmanj zgoraj navedenih priča-
kovanih rezultatov (svežnjev storitev), ki jih mora doseči 
do 31. 10. 2013.

6. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kan-

didiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom 
javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih strokovna komisi-
ja ne bo ocenila na podlagi meril iz 7. točke tega razpisa. 
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.

Splošni pogoji prijavitelja oziroma partnerja prijavi-
telja (v nadaljevanju prijavitelj):

– prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni register 
Slovenije;

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju;

– prijavitelj ima poravnane vse obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– prijavitelj ni na seznamu poslovnih subjektov v 
Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi 
na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne 
smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08, 
94/09, 25/10);

– prijavitelj ni na seznamu subjektov, za katere velja 
omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije;

– prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi 
pogoji, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumen-
taciji;

– prijavitelj jamči, da vse kopije, ki so priložene vlo-
gi, ustrezajo originalom;

– prijavitelj jamči, da so vse navedbe, ki so podane 
v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;

– prijavitelj za iste upravičene stroške ni prido-
bil in ni v postopku pridobivanja financiranja istih 
stroškov iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de 
minimis pomočjo;

– prijavitelj mora imeti za prijavljen projekt zago-
tovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih 
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov 
s strani ministrstva.

Posebni pogoji prijavitelja oziroma partnerja prijavi-
telja (v nadaljevanju prijavitelj):

Osnovni pogoji
– prijavitelj je bil v zadnjih petih letih izbran kot vsto-

pna točka VEM na podlagi javnih razpisov za izvajanje 
celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM, 
ki ju je izvedla Javna agencija za podjetništvo in tuje 
investicije (sedaj Javna agencija RS za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma) 
ter je kot vstopna točka VEM deloval in bil sofinanciran 
iz tega naslova najmanj eno leto;

– prijavitelj ne more biti tehnološki park, podjetni-
ški ali univerzitetni inkubator kot subjekt inovativnega 
okolja, vpisan v evidenco A ali B, v skladu z Zakonom 
o podpornem okolju za podjetništvo in Pravilnikom o 
vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni 
list RS, št. 25/08);

– v primeru, da ima prijavitelj status regionalne ra-
zvojne agencije, mora zagotoviti jasno delitev izvajanja 
in financiranja ter spremljanja funkcij in nalog, na tiste, 
ki jih opravlja za regionalno razvojno agencijo in tiste, 
ki jih opravlja kot lokalna podporna institucija – vstopna 
točka VEM;

– prijavitelj mora imeti sedež v statistični regiji, za 
katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival 
z izvajanjem svežnja storitev;

– prijavitelj lahko izvede tudi več svežnjev, kot je 
določeno za posamezno regijo, vendar sam največ dva 
svežnja storitev,

– prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost 
storitev.

• V primeru, da se na razpis prijavi prijavitelj samo-
stojno z enim svežnjem ukrepov, mora:

‑ imeti sedež v statistični regiji, za katero se prija-
vlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem 
storitev,

‑ mora izvesti sveženj ukrepov z najmanj pričako-
vanimi rezultati iz javnega razpisa;

• V primeru, da prijavitelj nastopa s partnerji ali 
da se kateri od njih prijavlja za izvedbo dveh svežnjev 
storitev, mora razdeliti lokacije po posamezni statistični 
regiji na način:

‑ da vsaka lokacija zagotavljati pokritost geografsko 
zaokroženih občin ene statistične regije, ki jo pokriva ter 
da skupaj zagotavljajo izvajanje storitev v vseh občinah 
posamezne statistične regije,

- da so lokacije medsebojno oddaljene najmanj 
10 km, kar pa ne velja za prijavitelje, ki bodo pokrivali 
Mestno občino Ljubljana,
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‑ da posamezne lokacije ne smejo pokrivati istih 
občin,

- da se v posamezni lokaciji izvede samo en sve-
ženj storitev z najmanj pričakovanimi rezultati iz javnega 
razpisa,

‑ če se prijavitelj prijavlja za Osrednjeslovensko 
regijo, je potrebno, zaradi nadpovprečne koncentracije 
prebivalcev in podjetij, v Mestni občini Ljubljana zagoto-
viti izvedbo treh svežnjev, ki jih lahko izjemoma izvede 
prijavitelj sam oziroma skupaj s partnerji.

– kolikor prijavitelj v lokaciji ni samostojna pravna 
oseba, mora imeti pravna oseba, v okviru katere deluje, 
sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, prijavitelj 
pa sedež v eni od občine lokacije;

– prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti najmanj 
dva svetovalca, (natančnejši pogoji so navedeni v točki 
»Kadrovski pogoji«);

– prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti priso-
tnost svetovalcev v skupnem obsegu najmanj 20 ur na 
teden, pri čemer mora biti zagotovljena prisotnost naj-
manj 4 ure, vse delovne dni v tednu.

Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotavljati:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena 

zasebnost;
– računalnik z dostopom do interneta ter drugo 

zahtevano programsko in strojno opremo za uporabo 
portala e‑VEM, ki je navedena na spletnem naslovu 
http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem;

– telefon, napravo za faksiranje in napravo za pre-
tvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko.

Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost 

vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:
– sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s pri-

javiteljem na dan 1. 1. 2013 in najmanj za obdobje do 
31. 12. 2013;

– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobraz-
bo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki 
je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko 
sistema e‑VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah 
VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima 
lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;

– svetovalne izkušnje s podjetji ter potencialnimi 
podjetniki v obdobju od 1. 1. 2012 do objave razpisa s 
področij priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja 
podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravlja-
nja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in 
socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter 
državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj 
eno referenco iz vsakega področja;

– vsaj 2 referenci celostne obravnave potencialne-
ga podjetnika z uspešno izvedeno registracijo podjetja 
v zadnjih petih letih;

– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih 
področjih;

– aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno zna-
nje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.

Kolikor svetovalec pred sklenitvijo pogodbe med 
prijaviteljem in ministrstvom nima tehničnih pravic za 
opravljanje storitev preko sistema e‑VEM, se mora 
takoj po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s 
sistemom e‑VEM udeležiti obveznega usposabljanja, 
ki ga za delo s sistemom e‑VEM brezplačno organi-
zira Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Če se 
svetovalec pred začetkom dela s sistemom e‑VEM 

ne more udeležiti usposabljanja, ker to ni bilo orga-
nizirano, lahko vseeno prične z delom s sistemom 
e‑VEM, vendar se mora udeležiti prvega naslednjega 
usposabljanja.

V primeru, da svetovalec iz kakršnih koli razlogov 
preneha izvajati aktivnosti svetovanja in ostalih storitev, 
ki so predmet javnega razpisa pri prijavitelju oziroma 
partnerju v vlogi, je ta dolžan v treh dneh od prekinitve 
dela obvestiti ministrstvo in v roku 30 dni poiskati nado-
mestnega svetovalca, ki izpolnjuje razpisne pogoje, s 
čimer bo zagotovljeno nemoteno izvajanje storitev točke 
VEM. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo odstopi 
od pogodbe.

7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno po-

polne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

Št. MERILO Točke

1 Število novoustanovljenih podjetij, 
ki bodo deležni celostne obravnave 
v letu 2013 25

2 Letno povečanje števila MSP, ki 
uporabljajo storitve vstopnih točk 
VEM v regiji 15

3 Število osnovnih svetovanj, ki bodo 
izvedene v letu 2013 10

4 Število tematskih delavnic za ciljno 
skupino potencialnih podjetnikov v 
letu 2013 10

5 Število tematskih delavnic za cilj-
no skupino delujočih podjetij v letu 
2013 10

6 Število referenčnih projektov s po-
dročja razvoja podjetništva v obdo-
bju od 1. 1. 2012 do datuma objave 
javnega razpisa 15

7 Število osnovnih svetovanj v obdo-
bju od 1. 1. 2012 do datuma objave 
javnega razpisa 15

Podrobneje obrazložena merila so del razpisne do-
kumentacije.

8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijavite-
ljem

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 
684.600,00 EUR.

Z javnim razpisom upravičencem dodeljujemo sred-
stva za aktivnosti, izvedene v letu 2013. Sredstva bodo 
zagotovljena na proračunski postavki 172410 – razvoj 
podpornega okolja za malo gospodarstvo.

9. Obseg in način dodeljevanja sredstev
V okviru javnega razpisa bo ministrstvo izbralo eno 

vlogo prijavitelja ali eno skupno vlogo prijavitelja s par-
tnerji za vsako statistično regijo. Prijavitelj ali partner 
s prijavitelji mora v posamezni statistični regiji izvesti 
število svežnjev storitev, kot je določeno spodaj, ki se 
izvajajo vsak na svoji lokaciji. Izjema je Osrednjeslo-
venska regija, kjer je potrebno, zaradi nadpovprečne 
koncentracije prebivalcev in podjetij, v Mestni občini 
Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev, ki jih lah-
ko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma skupaj s 
partnerji.
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Število svežnjev storitev je določeno glede na površino regije, število prebivalstva in število podjetij v regiji. 

Statistična regija
Najmanjše  
št. svežnjev 

storitev

Znesek na regijo 
v EUR

Administrativni 
stroški

(2 % zneska na 
regijo)  
v EUR

Skupna  
sredstva na regijo  

za leto 2013  
v EUR

Pomurska 2 42.000,00 840,00 42.840,00 
Podravska 4 84.000,00 1.680,00 85.680,00 
Koroška 2 42.000,00 840,00 42.840,00 
Savinjska 4 84.000,00 1.680,00 85.680,00 
Zasavska 1 21.000,00 0 21.000,00 
Spodnjeposavska 1 21.000,00 0 21.000,00 
Jugovzhodna Slovenija 2 42.000,00 840,00 42.840,00 
Osrednjeslovenska 5 (3+2) 105.000,00 2.100,00 107.100,00 
Gorenjska 4 84.000,00 1.680,00 85.680,00 
Notranje-kraška 2 42.000,00 840,00 42.840,00 
Goriška 3 63.000,00 1.260,00 64.260,00 
Obalno kraška 2 42.000,00 840,00 42.840,00 
Skupaj 684.600,00

Seznam statističnih regij in njim pripadajočih ob-
čin je naveden v publikaciji Slovenske regije v šte-
vilkah 2012 Statističnega urada Republike Slovenije 
(http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE‑2012.pdf).

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji lahko izvede tudi 
več svežnjev, kot je določeno za posamezno regijo, 
vendar sam največ dva svežnja storitev. Prav tako lah-
ko izvaja večji obseg storitev, kot je določeno v svežnju, 
vendar te storitve niso dodatno financirane s strani mini-
strstva. V obeh primerih se vrednost sredstev, namenje-
nih za izvajanje storitev v okviru svežnja vstopnih točk 
VEM za posamezno regijo, ne spremeni. V primeru sku-
pne vloge mora biti jasno razvidna razmejitev nosilcev 
svežnjev ter izvajanje lokacije svežnja. Administrativni 
stroški so stroški, ki jih v primeru skupne vloge prejme 
prijavitelj za koordinacijo v okviru javnega razpisa in 
so določeni kot pavšalni strošek v višini 2 % zneska za 
posamezno regijo.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, nastali na osnovi sto-

ritev vstopnih točk VEM v obdobju od 1. 1. 2013 do 
31. 10. 2013.

V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja 
le tiste upravičene stroške za izvedene storitve iz sve-
žnja, ki so nastali v poročanem obdobju in so bili plačani 
v obdobju poročanja, kar prijavitelj dokaže s potrdilom o 
plačilu, ki je priloga zahtevku za izplačilo.

Upravičeni stroški za izvajanje aktivnosti, ki so 
opredeljene v točki 5 tega javnega razpisa,so:

– plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki za 
svetovalca in delodajalca – v deležu dela na vstopni 
točki VEM;

– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški) – v deležu 
dela na vstopni točki VEM;

– strošek dela zunanjega svetovalca, ki delo opra-
vlja po podjemi pogodbi za vstopno točko VEM;

– stroški zunanjih izvajalcev – predavateljev, ve-
zanih na aktivnosti informativno promocijskih in temat-
skih delavnic, vendar ne več kot 10 % vseh upravičenih 
stroškov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Natančnejša opredelitev upravičenih stroškov je sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

11. Zahtevki za izplačilo
Izbran prijavitelj mora poslati:
– 1. zahtevek za upravičene stroške od 1. 1. 2013 

do 15. 5. 2013 najkasneje do 25. 5. 2013,
– 2. zahtevek za upravičene stroške od 16. 5. 2013 

do 31. 8. 2013 najkasneje do 15. 9. 2013,
– 3. zahtevek za upravičene stroške od 1. 9. 2013 

do 31. 10. 2013 najkasneje do 5. 11. 2013.
12. Zahteve za izbranega prijavitelja in partnerje 

prijavitelja
Izbrani prijavitelji ali prijavitelji s partnerji, s katerim 

bo sklenjena pogodba, bodo morali:
– ministrstvu ter vsem ostalim institucijam in njiho-

vim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih 
sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezul-
tatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled 
v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja 
pogodbe;

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
najmanj do 1. 1. 2024 oziroma v skladu z veljavnimi 
predpisi;

– upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega fi-
nanciranja in zagotavljati pravilnost podatkov, kot je 
navedeno v vzorcu pogodbe o financiranju;

– projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno do-
kumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem 
primeru je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe o 
financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do dneva vračila;

– sproti pisno obveščati ministrstvo o objektivnih 
okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta;

– upoštevati določila Zakona o javnem naročanju.
Prijavitelj in partnerji prijavitelja se strinjajo, da se 

bodo podatki o aktivnostih, ki jih izvaja vstopna točka 
VEM, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in pre-
jemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

13. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog
Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni 

obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno 
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z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav 
tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi pri-
logami na zgoščenki. Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju obrazcev iz razdelka V. Obrazci in dokazila 
razpisne dokumentacije. Posredovana papirna in elek-
tronska oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik 
se bo upoštevala papirna oblika vloge.

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče ministrstva, enote v 

Mariboru, na naslovu: Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, do roka za 
oddajo vlog, do 12. ure.

– prispela po navadni pošti na naslov Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 
Maribor, do izteka roka za oddajo vlog.

– oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubar-
jeva 11, 2000 Maribor, najkasneje na dan izteka roka za 
oddajo vlog.

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z 
navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis VEM 2013« 
in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.

Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 1. 3. 2013, v prostorih mini-

strstva, na naslovu Trubarjeva 11, Maribor. Odpiranje 
prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo vloge, ki so 
prispele pravočasno. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki 
je določen za oddajo vlog ter vloge, katerih ovojnice ne 
bodo označene kot je zgoraj določeno, bodo s sklepom 
zavržene.

Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo 

v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki 
je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v 
roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo prijavi-
telj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjka-
jočih podatkov in dokumentov, ki izkazujejo izpolnjeva-
nje razpisnih pogojev in meril ob izteku roka za vložitev 
vloge.

Ministrstvo lahko kadarkoli v obdobju od odpira-
nja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu 
informacij iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, 
ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso pred-
videna v javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne 
evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora 
le-to posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. V ko-
likor prijavitelj v roku pojasnil oziroma dokumentov ne 
posreduje, bo ministrstvo o pomenu informacije odloči-
lo po prostem preudarku oziroma navedbo v vlogi brez 
priloženih dokazil ne bo upoštevalo.

14. Ocenjevanje vlog: formalno popolne vloge bo 
obravnavala strokovna komisija po pogojih in merilih, ki 
so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumenta-
cije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v 
skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in 
opremljene obrazce ter priloge.

15. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga stro-
kovne komisije bo ministrstvo izdalo sklepe, s katerimi 
odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezul-
tatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpi-
ranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor pa se 

prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletni strani ministrstva.

16. Podpis pogodbe
Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju posredovalo 

sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvalo k podpisu 
pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša najmanj 8 dni 
od dneva prejema sklepa o dodelitvi sredstev. Če se 
prijavitelj na poziv ne odzove v tem roku se šteje, da je 
umaknil vlogo.

Če ministrstvo po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev 
ugotovi, da izbran prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javne-
ga razpisa ali da so bila sredstva izbranemu prijavitelju 
dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov 
ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta 
po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju z 
izbranim prijaviteljem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi 
sredstev pa razveljavljen.

17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na vo-
ljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, pod rubriko Javni razpisi. Kontaktna oseba 
je Jana Beton, e naslov: jana.beton@gov.si. Dodatne 
informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni 
dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisne-
ga zaprosila, posredovanega na naslov: jana.beton@
gov.si in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za 
oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in 
odgovori ministrstva bodo najkasneje 3 delovne dni pred 
rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu: 
www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130‑13‑0033 Ob‑1373/13

Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB‑1, 61/06 ‑ ZDru‑1, 
112/07 in 9/11; v nadaljevanju: ZRRD), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF‑UPB4 in 
110/12 ‑ ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2013 (DP 2013, Uradni list RS, št. 104/12), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list 
RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinu 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih progra-
mov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in 
Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in ino-
vacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01‑2399245‑2012), 
izdaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
naslednji

javni razpis 
za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov  

v letih 2013 in 2014 – SMER+
1. Neposredni uporabnik in pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet in namen razpisa: predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejav-
nosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov pod-
jetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že 
obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in 
metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo 
prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem ozi-
roma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma iz-
boljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov 
in/ali proizvodnje.
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Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podje-
tja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raz-
iskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zah-
tevnost svojih izdelkov oziroma storitev, kar za podjetje 
pomeni tehnološki preskok in dvig dodane vrednosti, 
okrepitev konkurenčnega položaja na globalnih trgih in 
zagotovitev trajnostnega razvoja.

Cilj je okrepiti konkurenčno sposobnost podjetij z 
uspešno gospodarsko uporabo inovativnih rešitev na 
tistih področjih, kjer so podjetja identificirala razvojne 
potrebe oziroma priložnosti.

Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov raziskoval-
no razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja (v nadaljevanju: 
predkonkurenčne razvojne dejavnosti) ter so povezani s 
tehnološko izboljšavo proizvodnega procesa in/ali proi-
zvoda, kakor tudi z uvajanjem novih tehnologij in/ali pro-
izvodov. Raziskovalno razvojna dejavnost se lahko izva-
ja z lastnimi razvojno raziskovalnimi aktivnostmi podjetij 
ter s prenosom raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih 
ustanov ali drugih podjetij. Podjetje lahko izvaja razvoj-
ne projekte z lastno razvojno enoto ali skupaj z ustrezno 
zunanjo izvajalsko skupino.

Podjetja morajo v vlogi za javni razpis dokazati, da 
jih bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, 
ki jih brez pomoči ne bi izvajala.

Iz sofinanciranja je izključena proizvodnja predho-
dno razvitih proizvodov ter uvajanje že razvitih procesov 
in storitev.

3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in 

samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so registrirani po Zakonu o gospodarskih druž-

bah (ZGD‑1 Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 
– ZSDU‑B, 33/07 – ZSReg‑B, 67/07 – ZPTI, (100/07 
pop.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl. US: U‑I‑268/06‑35, 
42/09, 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U‑I‑165/08‑10, 
Up‑1772/08‑14, Up‑379/09‑8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. 
US: U‑I‑311/11‑5, 32/12, 57/12) (v nadaljnjem besedilu: 
podjetja),

– so bili skladno s prejšnjo alinejo registrirani pred 
letom 2010,

– so imeli v letu pred objavo javnega razpisa vsaj 5 
(pet) zaposlenih (po podatkih Ajpes‑a),

– so vpisani v evidenco ARRS – SICRIS,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo jav-

nega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – 
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 
48/12 Odl. US: U‑I‑285/10‑13),

– ne prejemajo niti niso v postopku pridobivanja fi-
nančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah,

– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirani iz javnih virov (lokalni, državni 
ali EU proračun), oziroma skupna višina prejetih sred-
stev iz tega naslova ne presega najvišjega zneska ali 
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja 
državnih pomoči,

– nimajo neporavnanih obveznosti do države,
– niso na seznamu subjektov, za katere velja ome-

jitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2),

– so v letu 2011 presegli povprečno dodano vre-
dnost na zaposlenega v panogi na ravni oddelka SKD 

(A11) in jim delež čistih prihodkov od prodaje na tujem 
trgu v celotnih čistih prihodkih od prodaje v letu 2011 
presega 30 %.

Projekt mora dodatno izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– projekt je skladen s predmetom in namenom 
razpisa,

– raziskovalno razvojno dejavnost v višini najmanj 
70 % stroškov mora predstavljati notranja raziskovalno 
razvojna dejavnost kot jo opredeljujeta drugi in tretji 
odstavek 5. člena Pravilnika o uveljavljanju davčnih 
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list 
RS, št. 75/12),

– projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih 

pogojev, se zavrnejo.
Podjetje lahko na javni razpis prijavi 1 (en) projekt.
4. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno razvoj-

nih projektov vključujejo stroške, povezane z industrij-
skimi raziskavami in predkonkurenčnimi razvojnimi de-
javnostmi, vključno z izdelavo prototipa.

Višina sofinanciranja znaša:
– od 100.000,00 do 400.000,00 EUR, če je prijavitelj 

mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
– od 200.000,00 do 1.000.000,00 EUR, če je prija-

vitelj veliko podjetje.
Osnovni odstotek sofinanciranja je:
– 45 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,
– 35 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,
– 25 %, če je prijavitelj veliko podjetje.
V primeru, da gre za razvojni projekt, ki je predmet 

sodelovanja med podjetji ali čezmejnega sodelovanja z 
vsaj enim MSP ali sodelovanje podjetja z raziskovalno 
organizacijo, ki krije vsaj 10 % upravičenih stroškov, je 
odstotek sofinanciranja:

– 60 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,
– 50 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,
– 40 %, če je prijavitelj veliko podjetje.
Merila za velikost podjetja so določena v Uredbi 

komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izje-
mah) v prilogi I (opredelitev MSP).

Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upra-
vičeni stroški, ki so opredeljeni v 4. točki razpisne do-
kumentacije.

5. Sestavine vloge
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in 

eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene 
spodaj (in podrobneje v 11. točki Razpisne dokumenta-
cije obrazložene) navedene obrazce:

– Prijavni obrazec (obrazec 1),
– Osnovni podatki o prijavitelju (obrazec 2),
– Podatki o tehnološko razvojnem projektu (obra-

zec 3),
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec 4),
– Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!).
6. Odpiranje vlog
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri 

pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in po-
polnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno, ali ki 
niso pravilno označene, se zavržejo.

Strokovna komisija opravi pregled vlog in v roku 8 
dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih v skladu z 10. čle-
nom Uredbe o postopku, merilih in načinu dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in predno-
stnih nalog dopolnijo v določenem roku, ki ne sme biti 
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daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog je namenjena zagoto-
vitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev ozi-
roma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev 
ob izteku roka za oddajo vlog. Vloge prijaviteljev, ki so 
bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno 
odzvali ali vloge niso pravilno dopolnili, se zavržejo.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja skladno z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih 
delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi meril.

7. Ocenjevanje vlog
Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vlo-

ge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje sodelovanja iz 3. 
točke tega javnega razpisa in bodo skladne z namenom 
in predmetom javnega razpisa, bo ocenila strokovna 
komisija na podlagi naslednjih meril.
MERILO Št. točk
I. OCENA PRIJAVITELJA do 40 točk
1. Finančna sposobnost prijavitelja 0‑20 točk
2. Tehnološka in upravljavska sposob-
nost prijavitelja (usposobljenost izvajal-
ske skupine)

0‑20 točk

II. OCENA PROJEKTA do 60 točk
3. Faze in končni izsledki/rezultati (orga-
niziranost raziskovalno razvojnih aktiv-
nosti in časovni načrt izvedbe projekta)

0‑5 točk

4. Tehnološki dosežki projekta (stopnja 
tehnološke zahtevnosti projekta)

0‑20 točk

5. Stopnja inovativnosti (raziskovalno 
razvojna kakovost projekta)

0‑20 točk

6. Zaposlitev novih kadrov 0‑10 točk
7. Ekološki in energetski vplivi projekta 0‑5 točk
SKUPAJ 100 točk

Merila za ocenjevanje so natančneje opisana v raz-
pisni dokumentaciji, priloga: »Navodila za ocenjevalce«.

Strokovna komisija svoje ocene projektov zapiše 
na ocenjevalni list. Ocenjevalni listi morajo biti podpisa-
ni s strani ocenjevalca, ocene na njih pa utemeljene s 
pripombami. Vsako vlogo ocenita po dva ocenjevalca.

Ocenjevalec najprej oceni ali je vloga skladna s 
predmetom in namenom razpisa ter preveri, ali vloga 
izpolnjuje vse pogoje Če oceni, da vloga ni skladna 
s predmetom in namenom javnega razpisa, ali da ne 
izpolnjuje vseh pogojev, se nadaljnje ocenjevanje po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih 
vlog na podlagi meril iz te točke, števila prijav na jav-
ni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed 
prispelih prijav, v sofinanciranje izbrane vloge tistih pri-
javiteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po zgoraj na-
vedenih merilih dosegli višje število, vendar najmanj 50 
točk. Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno 
oceno, izključeni (zavrnjeni) vsi projekti, ki bodo pri kate-
remkoli ocenjevalnem merilu prejeli 0 točk.

Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge, za-
prošena sredstva v njih in oceno projekta v skladu z 
merili iz te točke tega razpisa se bo za sofinanciranje 
izbralo toliko najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po 
ocenah od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo 
razpoložljivih sredstev.

Če bi bili dve ali več podjetij ocenjeni z isto oceno, 
pa obe/vsi, zaradi porabe sredstev ne bi mogli biti sofi-

nancirani, se od teh v sofinanciranje predlaga podjetje, 
ki je bolje ocenjeno v merilu: Ekološki in Energetski vpliv 
rezultatov projekta. Če se njihove ocene v tem merilu ne 
razlikujejo pa se upoštevajo posamezne ocene pri me-
rilih po naslednjem vrstnem redu merilo 4, 5, 6, 3, 2, 1.

8. Izdelava predloga sofinanciranja
O dodelitvi državne pomoči s sklepom odloči mi-

nister.
Če za zadnjega prejemnika, ki bi še lahko prejel 

sofinanciranje, ni na razpolago dovolj finančnih sred-
stev, da bi se ga lahko sofinanciralo v višini, zahtevani v 
prijavi na razpis, se prejemniku ponudi v podpis pogod-
ba z višino sredstev, ki je na razpolago. V primeru, da 
se ta prijavitelj ne odloči za podpis pogodbe, sredstva 
ostanejo neporabljena in se ne ponudijo naslednje uvr-
ščenemu prijavitelju.

Končna višina dodeljenih sredstev v pogodbi ne 
sme presegati višine sredstev, dodeljene s sklepom o 
izbiri potrjene na osnovi vloge na javni razpis.

9. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, 
ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 
4.550.000,00 EUR v letu 2013 in 5.820.000,00 EUR v 
letu 2014, sredstva bremenijo proračunsko postavko 
Proračuna Republike Slovenije 568611 – Razvojni pro-
jekti in infrastruktura, projekt 3211‑11‑0036 – Podpora 
nacionalnega sistema inovacij.

10. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 

2013 in 2014. Prijavitelji, ki jim bodo s sklepom o izbiri 
dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali 
pogodbo, lahko zahtevek oddajo največ štirikrat letno, 
najkasneje pa do 30.9. posameznega leta izvajanja 
projekta.

Prijavitelji lahko uveljavljajo stroške, ki so nastali in 
bili plačani od datuma prejema sklepa o izbiri, oziroma 
od dneva napovedanega začetka izvajanja projekta, če 
je ta kasnejši, do 27. 9. 2014.

11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je najkasneje do 12. 3. 2013.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 

dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti 
oddana v zaprti ovojnici, na sprednji strani označena 
z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis SMER+« 
ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. 
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za 
pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj nave-
denem roku.

Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na 
elektronskem nosilcu ter mora vsebovati vse obrazce iz 
5. točke tega javnega razpisa

Vloge, ki bodo prispele po izteku roka za oddajo 
vlog bodo zavržene.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene na ovojnici, 
bodo zavržene.

12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog zaradi 
predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo po-
tekalo 14. 3. 2013, ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

13. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 

dni od datuma odpiranja vlog. V primeru zelo velikega 
števila vlog se lahko ta rok podaljša, ministrstvo bo spre-
membo roka objavilo na spletnih straneh ministrstva.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko 
v 30 dneh od prejema sklepa o izboru vloži tožbo na 
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Upravno sodišče RS. Predmet tožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter 

navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na 
spletni strani, www.mgrt.gov.si (javni razpisi).

Minister lahko spremeni ali prekliče javni razpis.
Dodatne informacije so na voljo na mini-

strstvu pri kontaktni osebi: Tanja Bakan Rožič,  
tanja.bakan@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130‑13‑0033 Ob‑1374/13

Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 

2013 in 2014
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru‑1, 112/07, 9/11, 57/12 – 
ZPOP‑1A), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – UPB4), Proračun Republike Slovenije za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 104/12 – DP2013), Proračun Re-
publike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 
– DP2014), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 
– ZIPRS1314), Uredba o postopku, merilih in načinu do-
deljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredba 
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o 
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list 
EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10), mnenje Ministrstva 
za finance o shemi de minimis pomoči »Javni razpis v 
podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 
2014« (št. priglasitve: M001‑23929245‑2013).

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena 

krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju 
učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Pred-
met javnega razpisa je financiranje aktivnosti organiza-
cij podpornega okolja (v nadaljevanju: predlagatelj), ki 
imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za 
trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev 
oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih 
v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji.

3.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, s financiranjem predla-

gateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja 
in inovacij (v nadaljevanju TRI), povečati gospodarsko 
uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki 
je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi 
tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vre-
dnostjo.

Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predla-
gateljev samih oziroma konzorcijev, ki jih zastopajo in s 
tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različ-
nih področjih zasebnega sektorja. Pričakovani neposre-
dni rezultati razpisa so:

– nova inovativna podjetja
– novi izdelki, postopki, storitve
– nove inovacije na področju netehnoloških inovacij

– nove zaposlitve
– vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli
– izobraževanja in usposabljanja podjetij in podje-

tnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti
Predlagatelj in partnerji v konzorciju so dejavni na 

področju podpornega okolja in v svojo dejavnost vklju-
čujejo aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem 
sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode, 
gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizič-
nih oseb (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce, 
inovatorje, inventorje, …) in jim nudi naslednje oblike 
pomoči s področja TRI dejavnosti:

– svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju 
novih inovacijsko aktivnih podjetij – start‑up podjetja,

– svetovanje in strokovna pomoč pri razvoju novih 
izdelkov, storitev ali postopkov,

– svetovanje in strokovna pomoč pri zaščiti indu-
strijske lastnine, zamisli, idej, novosti ipd.,

– svetovanje in strokovna pomoč pri uvedbi inovacij 
na področju oblikovanja, trženja, marketinga, prodaje, 
organizacije in vodenja procesov,..., t.i. netehnoloških 
inovacij,

– usposabljanja in izobraževanja, neposredno po-
vezana s trženjem inovacij in preboji na globalne trge,

– vključevanje v evropske iniciative.
Prednostno bo podprto delovanje predlagateljev 

na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je 
podrobneje navedena v točki 6. tega javnega razpisa):

A. podpora inovacijam v vseh podjetjih
B. podpora inovacijam v panogah, ki so v zadnjih 

petih letih (2007M09 do 2012M09) izgubile več kot 15 % 
zaposlenih (panoge v težavah)1

C. podpora izumiteljem posameznikom
D. podpora tehnološkim parkom in podjetniškim 

inkubatorjem2

E. podpora regijam v težavah, katerih BDP na pre-
bivalca je vsaj 15 % manjši od povprečja države3

V okviru razpisa bodo podprti projekti na izbranih 
področjih, in sicer:

– največ dveh predlagateljev za področje A po 
200.000 EUR/na leto vsak;

– največ dveh predlagateljev za področje B po 
100.000 EUR/na leto vsak;

– največ enega predlagatelja za področje C po 
100.000 EUR/na leto;

– največ dveh predlagateljev za področje D po 
250.000 EUR/na leto vsak;

– največ treh predlagateljev za področje E po 
100.000 EUR/na leto vsak.

1  Te panoge so: Proizvodnja tekstilij; Proizvodnja 
oblačil; Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov; 
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 
plute, slame in protja, razen pohištva; Proizvodnja papirja 
in izdelkov iz papirja; Tiskarstvo in razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; Proizvodnja 
kovin; Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov; Proizvodnja električnih naprav; Proizvodnja drugih 
vozil in plovil; Proizvodnja pohištva; Gradnja stavb; Gradnja 
inženirskih objektov.

2  Predlagatelj in člani konzorcija, ki se lahko prijavijo 
za podporo v okviru tega področja morajo biti vpisane v 
evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna 
agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, ra-
zvoja, investicij in turizma (SPIRIT).

3  To so statistične regije:Gorenjska, Spodnje posa-
vska, Koroška, Notranjsko kraška, Zasavska, Podravska 
in Pomurska
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Za vsako področje od A do E bodo financirane vloge 
z najvišjimi ocenami. Vsak član konzorcija je upravičen 
največ do 60.000,00 EUR letno upoštevaje omejitve pra-
vila de minimis iz 7. točke javnega razpisa.

4. Pogoji sodelovanja
4.1 Pogoji za predlagatelje
Iz vloge predlagatelja na javni razpis mora biti raz-

vidna ključna vloga predlagatelja za:
– Področje A:
izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 

1. 1. 2013
podpora vsaj 60 inovacijam v podjetjih v zadnjih 5 

letih do 1. 1. 2013
– Področje B in področje E:
izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 

1. 1. 2013
podpora vsaj 30 inovacijam v podjetjih v zadnjih 5 

letih do 1. 1. 2013
– Področje C:
izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 

1. 1. 2013
30 patentov v zadnjih 5 letih
– Področje D:
izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 

1. 1. 2013
ustanovitvi 30 novih podjetij v zadnjih 5 letih do 

1. 1. 2013
Na javnem razpisu lahko sodeluje posamezni pre-

dlagatelj ali skupine organizacij povezane v konzorcij, 
ki so podpisale konzorcijsko pogodbo za sodelovanje 
na projektu s katero so predlagatelja pooblastile, da jih 
v imenu konzorcija zastopa na razpisu. Podpisana kon-
zorcijska pogodba mora biti priložena vlogi.

Konzorcij lahko poleg predlagatelja združuje še naj-
več 5 sodelujočih partnerjev. V primeru da vlogo na javni 
razpis odda konzorcij z več partnerji se vloga zavrže.

Posamezni predlagatelj ali konzorcij se lahko pri-
javi le na eno izmed področij iz točke 3.2 Namen in cilj 
javnega razpisa.

Predlagatelj ali konzorcij mora inovacijske dejav-
nost krepiti navzven, kar mora biti jasno razvidno iz vlo-
ge. Predlagatelji in partnerji konzorcija, ki so organizirani 
po Zakonu o gospodarskih družbah in želijo v okviru 
tega razpisa krepiti inovacijsko dejavnost navznoter, t.j. 
v okviru lastne organizacijske strukture (lastnega ali hče-
rinskega podjetja ter svojega lastnika), niso upravičeni 
do sredstev tega javnega razpisa.

4.2 Pogoji za predlagatelja in posameznega člana 
konzorcija

Vsak subjekt, ki sodeluje na razpisu kot predlaga-
telj ali partner v konzorciju mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– je pravna oseba, registrirana v skladu z zakonom 
v Republiki Sloveniji

– kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan obja-
ve tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti 
(upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen 
register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti.

– ni javni raziskovalni ali visokošolski zavod (ker se 
pisarne za prenos znanja in tehnologij financirajo drugje)

– je pravna oseba (npr. gospodarska družba, zaseb-
ni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo, …), 
ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) ni lastniško 
povezana z nobeno drugo pravno osebo iz konzorcija. 
V skupini med seboj lastniško povezanih organizacij po 

4  Posamezni dogodki so lahko: izobraževanja/usposa-
bljanja, neposredno povezana z novimi izdelki, postopki in 
storitvami in z vsaj 40 udeleženci v trajanju najmanj 3 ure 

ZGD lahko v konzorciju kot predlagatelj oziroma partner 
sodeluje le ena organizacija (gospodarska družba). La-
stniško povezane organizacije hkrati ne smejo nastopati 
več vlogah niti kot predlagatelji, niti kot partnerji;

– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne porav-
nave, izbrisa iz registra brez likvidacije ali v likvidaciji;

– ni na dan oddaje vloge v stanju insolventnosti po 
14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, 126/07, 40/2009, 59/2009);

– ni podjetje v težavah, ne prejema, niti ni v postop-
ku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah 
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02);

– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slo-
venije;

– ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč 
pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sred-
stev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna 
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali 
že dejansko izvedenega izplačila);

– ni naveden v seznamu podjetij na podlagi Skle-
pa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi 
na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nada-
ljevanju ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali na se-
znamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 45/10);

– ni/niso dejanski lastnik/i subjekta v skladu z 
19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 
in 77/11) vpleten/i v postopke pranja denarja in financi-
ranje terorizma;

– ne nastopa več kot v eni vlogi oddani na ta javni 
razpis; posamezna pravna oseba lahko nastopa največ 
enkrat kot predlagatelj ali največ enkrat kot partner kon-
zorcija, v kolikor ne nastopa v vlogi predlagatelja; v pri-
meru, če bo posamezna pravna oseba nastopala v več 
kot eni vlogi se bo upoštevala le vloga, ki je prva prispela 
na javni razpis, medtem ko bodo ostale vloge, v katerih 
nastopa ta pravna oseba zavrnjene;

– spoštovali določbe zakona, ki ureja javno naro-
čanje.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev v točkah 4.1 
in 4.2 se zavrnejo.

V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj na-
vaja napačne podatke se vloga zavrne. V kolikor mini-
strstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki 
jih navaja prijavitelj napačni oziroma, da prijavitelj ne 
izpolnjuje pogojev razpisa in to ugotovi kadarkoli v času 
postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje po izdaji 
sklepa o dodelitvi sredstev pogodba ne bo podpisana, 
že podpisano pogodbo o sofinanciranju pa lahko mini-
strstvo razdre in od prejemnika sredstev zahteva vračilo 
sredstev.

5. Financiranje
Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije 

standardnega obsega stroškov za posamezne vrste ak-
tivnosti. Predlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti 
program aktivnosti in predvidene rezultate ter finančni na-
črt v skladu z naslednjim obsegom normiranih stroškov:

V skladu s shemo državnih pomoči so upravičeni 
stroški: stroški dela, stroški zaščite intelektualne lastni-
ne, stroški zunanjih sodelavcev, stroški materialnih in 
nematerialnih investicij. Na osnovi teh stroškov je do-
ločen naslednji standardni obseg stroškov za sofinan-
ciranje aktivnosti: 
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AKTIVNOSTI REZULTATI NORMIRANA 
VREDNOST

ŠTEVILO  
ENOT

SKUPNA 
NORMIRANA 
VREDNOST

Koordinacija 
projekta

Do 7 % zneska 
sofinanciranja 
upravičenih stroškov 
projekta

Do 7 % zneska 
sofinanciranja 
upravičenih 
stroškov projekta

Pomoč pri 
zaščiti pravic 
intelektualne 
lastnine

Število vloženih tujih 
patentov s popolnim 
preizkusom

2.000 EUR/vlogo 
patenta

Število vloženih slovenskih 
patentov

900 EUR/vlogo 
patenta

Število vloženih modelov 150 EUR/vlogo 
modela

Pomoč pri 
ustanovitvi novega 
podjetja

Število novih inovacijsko 
aktivnih podjetij z vsaj po 
enim zaposlenim s polnim 
delovnim časom

50 EUR/uro 
svetovanja

Največ 30 ur na 
podjetje

Največ 
1.500 EUR na 
podjetje

Pomoč pri razvoju 
in trženju novega 
izdelka ali storitve 
izven predlagatelja 
oziroma konzorcija

Število novih izdelkov, 
postopkov, storitev, ki se 
bistveno razlikuje od ostalih 
na trgu

50 EUR/uro 
svetovanja

Največ 60 ur na 
izdelek, postopek, 
storitev

Največ  
3.000 EUR

Organizacija 
dogodkov – 
usposabljanj, 
izobraževanj  
z vsaj 40 
udeleženci

Število udeležencev 
dogodkov izobraževanj in 
usposabljanj, 

15 EUR/udeleženca 
na uro

Največ 
30.000 EUR na 
predlagatelja

Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta 
po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru 
uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati 
v vlogi bodo morali biti tekom leta doseženi 100 %. V 
nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo ne bodo odo-
breni v celoti.

Vrednosti, navedene v tabeli, so brez DDV. Inten-
zivnost financiranja je do 100 %.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2013 do 
15. 10. 2014.

Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 
2013 in 2014.

V primeru uspešne kandidature na razpisu so upra-
vičeni prejemniki finančnih sredstev predlagatelj in v 
primeru konzorcija tudi partnerji konzorcija. Predlagatelj 
je odgovoren ministrstvu za koordinacijo in izvedbo ak-
tivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa. Pravico do raz-
delitve odobrenih finančnih sredstev med partnerje kon-
zorcija ima predlagatelj, ki sredstva razdeli v skladu z 
dogovorom o razdelitvi aktivnosti in nalog iz konzorcijske 
pogodbe. Predlagatelj konzorcija, ki je hkrati koordinator 
prijavljenega projekta, zbira zahtevke partnerjev in jih 
na zbirnem zahtevku izstavi ministrstvu v pogodbenem 
roku. Na osnovi zbirnega zahtevka za izplačilo, ki ga pri-
pravi in izstavi ministrstvu predlagatelj, ministrstvo naka-
že finančna sredstva neposredno na račune partnerjev 

konzorcija, v skladu z izkazanimi upravičenimi stroški. 
Predlagatelj je odgovoren ministrstvu za koordinacijo in 
izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa.

Sredstva bodo izbranim predlagateljem, s kateri-
mi bo sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na 
osnovi potrjenega zahtevka za sofinanciranje in pozi-
tivne ocene poročil o izvajanju dejavnosti. Predlagatelj 
lahko v okviru posameznega proračunskega leta izstavi 
največ štiri zahtevke za izplačilo, od katerih mora biti 
zadnji zahtevek dostavljen na ministrstvo najkasneje do 
17.10. istega leta.

Dokazila za dosežene rezultate po posameznih 
aktivnostih so opredeljena v nadaljevanju.

1. Koordinacija projekta: je delo, ki ga zaposleni pri 
predlagatelju in pri ostalih partnerjih konzorcija opravijo 
za vsebinsko vodenje in spremljanje izvajanja projekta, 
skrb in nadzor doseganja rezultatov ter izvajanje projek-
tnih aktivnosti, nadzor in finančno administrativno poro-
čanje ter spremljanje projekta, pripravo poročil in zahtev-
kov, itd. Aktivnosti koordinacije se v poročilu prikažejo z 
opravljenimi urami. Skupna vrednost dela koordinacije 
projekta je lahko največ 7 % zneska sofinanciranja upra-
vičenih stroškov projekta.

Dokazila: poročilo o izvajanju vseh dejavnosti na 
projektu v skladu z vlogo (število ur, opis dela)
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2. Pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine: 
je pomoč v obliki svetovanja, priprave vloge in zaščite 
pravic intelektualne lastnine koristnikov storitev predla-
gatelja, in sicer le za zaščito industrijske lastnine, za 
katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pri-
čakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih 
sredstev za njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine 
se zaradi sofinanciranja ne sme prenašati na predlaga-
telja oziroma konzorcij in mora ostati last avtorja oziroma  
avtorjev.

Dokazila: potrdilo o oddaji vloge za patent ali mo-
del, ter naslednja izjava »Za intelektualno lastnino, ki 
smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče 
po neodvisnih strokovnih merilih pričakovati nekajkrat 
večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno 
zaščito.«, ki jo podpiše odgovorna oseba predlagatelja 
ali partnerja konzorcija

3. Pomoč pri ustanovitvi novega podjetja: je sveto-
vanje za ustanovitev novega podjetja, temelječega na 
novem izdelku, postopku ali storitvi.

Dokazila: pogodba o pomoči in svetovanju pri usta-
novitvi podjetja, število ur svetovanja in časovnica ak-
tivnosti, izpis iz javnopravnih baz o ustanovitvi podjetja 
(AJPES, ….) novoustanovljenih podjetij z vsaj enim za-
poslenim s polnim delovnim časom z izpisi iz ustrezne 
podatkovne baze in priloženimi obrazci M1 in M2 kot 
dokazilom o zaposlitvi

4. Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, po-
stopka ali storitve izven predlagatelja oziroma konzorci-
ja: je svetovanje in praktična pomoč pri uspešni uvedbi 
novega izdelka, postopka, storitev na trg

Dokazila: pogodba o poslovnem sodelovanju, do-
datna plačilo prejemnika za storitev (pomoč je max 
50 %), število ur svetovanja oziroma časovnica

5. Organizacija dogodkov – usposabljanj, izobraže-
vanja z vsaj 40 udeleženci:

Za primere usposabljanja in izobraževanja morajo 
slušatelji prejeti potrdilo o udeležbi (certifikat)

Dokazila za usposabljanja in izobraževanja:lista 
udeležencev, vabilo,vsebinsko poročilo o dogodku, 
gradivo za usposabljanje in izobraževanje, ki jasno 
in natančno izkazujejo nova znanja, primer potrdila 
udeležencem(certifikat)

Velja za dokazovanje upravičenih stroškov aktiv-
nosti od 1-5:

Vsi parterji konzorcijev morajo zahtevku priložiti 
izjave, da so vse obveznosti do upnikov, v zvezi z de-
javnostmi na tem razpisu poravnane.

Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. 
Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravi-
lu de minimis ne sme preseči v obdobju treh zapore-
dnih let 200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen  
pomoči.

Prejemnik je dolžan obvestiti ministrstvo, če v času 
izvajanja pogodbe preseže skupna dovoljena sredstva 
po pravilu de minimis. V nasprotnem primeru ministr-
stvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti vsa 
prejeta sredstva.

6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, podpisane s 

strani odgovornih oseb predlagatelja, ki bodo zadostile 
pogojem sodelovanja in bodo skladne s predmetom in 
namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skla-
du z naslednjimi merili:
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Načrtovani cilji in program za leto 2013 in 2014

MERILO OCENA

1. Ocena zastavljenih ciljev projekta v letu 2013

– Število novih inovacijsko aktivnih podjetij z vsaj po enim zaposlenim s polnim delovnim 
časom (2 točki na podjetje),
– Število novih zaposlenih v inovacijsko aktivnih podjetij s polnim delovnim časom (1 točka 
na zaposlenega),
– Število vloženih tujih patentov s popolnim preizkusom (4 točke na vlogo)
– Število vloženih slovenskih patentov (2 točki na vlogo)
– Število novih izdelkov, postopkov in storitev, ki se bistveno razlikujejo od obstoječih na trgu 
(2 točki na izdelek, postopek ali storitev)
– Število izobraževanj in usposabljanj, neposredno povezanih z novimi izdelki, postopki in 
storitvami, in z vsaj 40 udeleženci, v trajanju najmanj 3 ure. (2 točki na tak dogodek)
Vsebine izobraževanj in usposabljanj morajo biti z naslednjih področij:
1. upravljanje z intelektualno lastnino inovacij,
2. trženje inovacij,
3. mreženje za inovacije 

 /70

2. Ocena zastavljenih ciljev projekta v letu 2014

– Število novih inovacijsko aktivnih podjetij z vsaj po enim zaposlenim s polnim delovnim 
časom (2 točki na podjetje),
– Število novih zaposlenih v inovacijsko aktivnih podjetij s polnim delovnim časom (1 točka 
na zaposlenega),
– Število vloženih tujih patentov s popolnim preizkusom (4 točke na vlogo)
– Število vloženih slovenskih patentov (2 točki na vlogo)
– Število novih izdelkov, postopkov in storitev, ki se bistveno razlikujejo od obstoječih na trgu 
(2 točki na izdelek, postopek ali storitev)
– Število izobraževanj in usposabljanj, neposredno povezanih z novimi izdelki, postopki in 
storitvami, in z vsaj 40 udeleženci, v trajanju najmanj 3 ure. (2 točki na tak dogodek)
Vsebine izobraževanj in usposabljanj morajo biti z naslednjih področij:
1. upravljanje z intelektualno lastnino inovacij,
2. trženje inovacij,
3. mreženje za inovacije 

/70

3. Seznam predvidenih aktivnosti projekta

Presoja se ali so predstavljene aktivnosti pregledno, jasno predstavljene, ali so skladne s 
ciljem in namenom razpisa, ali sta vsebinski in finančni načrt skladna:
– dejavnosti so jasno in pregledno predstavljene (do 10 točk)
– dejavnosti so skladne s ciljem in namenom razpisa (do 10 točk)
– vsebinski načrt je skladen s finančnim načrtom (do 10 točk)

/30

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK PROGRAMA (Tnr)  /170

Doseženi rezultati

OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV NA PODROČJU INOVACIJSKIH DEJAVNOSTI (Tdr)  
v zadnjih treh koledarskih letih (2010‑2012) OCENA

Merilo

– Patentiranje (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje 
(3 točke/patent)
– V zadnjih treh letih nov izdelek, postopek ali storitev, ki se pomembno razlikuje od ostalih 
izdelkov, postopkov, storitev in ima obseg prodaje vsaj 100.000 EUR v l. 2012 (datum, kratek 
opis bistvene novosti) (1 točka/izdelek)
– Patentiranje (podelitev patenta) v Sloveniji (1 točka/patent)
– Licenciranje v višini vsaj 50.000 EUR v treh letih na osnovi patenta s predhodnim preizku-
som v tujini (3 točke/licenco)
– Registriran model (1 točka/registiriran model)
– Pomoč pri ustanovitvi novih inovacijsko aktivnih podjetij z vsaj po enim zaposlenim s polnim 
delovnim časom (2 točki na podjetje)
– Pomoč pri ustanovitvi in razvoju mladega podjetja, na dan 31. 12. 2012 mlajšega od 5 let 
in z vsaj 4 zaposlenimi ter vsaj 100.000 EUR prihodkov v letu 2011 (zaključni račun AJPES) 
(4 točke na tako podjetje)

 /250

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK PROGRAMA (Tdr)  /250
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Največje možno število točk za načrtovane cilje in 
program za leti 2013 in 2014 znaša 170 točk na vlogo! 
Največje možno število točk za dosežene rezultate je 
250 točk na vlogo!

Vloga mora doseči vsaj 50 % vseh možnih točk 
programa (Tnr) in vsaj 50 % vseh možnih točk programa 
(Tdr), sicer se ocenjevanje vloge zaključi in vloga zavrne.

Skupna ocena oziroma skupno število točk posa-
mezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom:

Ti = Tnr, i + Tdr, i

pri čemer je za vlogo i:
Tnr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju načrto-

vanih ciljev in programa v letu 2013 in 2014,
Tdr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju dose-

ženih rezultatov 

Skupna ocena vloge mora doseči vsaj 50 % vseh 
možnih točk (Ti ≥ 210 točk) Vloga, ki ne doseže zado-
stne skupne ocene Ti, se zavrne.

Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 
3.2 Namen in cilj javnega razpisa, bo podprto navedeno 
število vlog. V primeru, da bo na posameznem področju 
kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odobreno vlogi 
oziroma vlogam, ki bo v postopku ocenjevanja dosegla 
večje število točk Ti.

Vloge, pri katerih ocena Tnr, Tdr, ali skupna ocena 
Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki ne bodo uvrščene v 
seznam izbranih vlog, bodo zavrnjene.

7. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za 
porabo sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-
go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 
3.000.000 EUR. Obdobje za porabo sredstev sta pro-
računski leti 2013 in 2014, in sicer v letu 2013 skupaj 
1.500.000 EUR ter v letu 2014 skupaj 1.500.000 EUR. 
Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se 
lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih 
proračunskih postavk.

Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 
568611, projekt 3211-11-0036 v znesku 1.000.000 EUR v 
letu 2013 in 1.000.000 EUR v letu 2014. Financiranje za 
podporo tehnološkim parkom in podjetniškim inkuba-
torjem je predvideno iz proračunske postavke 172410, 
projekt 2111-11-0003 v znesku 500.000 EUR v letu 2013 
in 500.000 EUR v letu 2014.

Višina sredstev, ki bodo odobrena posameznemu 
predlagatelju oziroma konzorciju, ki ga zastopa, je dolo-
čena v točki 3.2 tega razpisa. Prijavljeni konzorciji mo-
rajo izvesti vse aktivnosti, ki jih bodo prijavili.

Ministrstvo bo izplačalo sredstva v skladu z roki, 
določenimi z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, po prejemu dokumenta-
cije opredeljene v pogodbi in potrditvi le-te s strani skrb-
nika pogodbe ter v okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev, na transakcijske račune izvajalca ter članov 
konzorcija.

8. Sestava vloge
Popolno vlogo na javni razpis v podporo nacional-

nemu sistemu inovacij sestavljajo naslednji izpolnjeni 
obrazci:

– Obrazec 1: JR INO 2013‑2014 Prijavni obrazec,
– Obrazec 2: JR INO 2013‑2014 Izjava predlaga-

telja,
– Obrazec 2.1: JR INO 2013‑2014 Izjava partnerja 

konzorcija,
– Obrazec 3: JR INO 2013‑2014 Podatki o predla-

gatelju,

– Obrazec 3.1: JR INO 2013‑2014 Podatki o par-
tnerju konzorcija,

– Obrazec 4: JR INO 2013‑2014 Seznam udeležen-
cev in opis dogodka,

– Obrazec 5: JR INO 2013‑2014 Program dela,
– Obrazec 6: JR INO 2013‑2014 Doseženi rezultati 

v zadnjih letih,
– Obrazec 6.1: JR INO 2013‑2014 Seznam pode-

ljenih patentov,
– Obrazec 6.2: JR INO 2013‑2014 Seznam načr-

tovanih patentov,
– Obrazec 7: JR INO 2013‑2014 Finančni načrt,
– Obrazec 8: JR INO 2013‑2014 Izjava nosilca in-

dustrijske lastnine
– Priloga 1: JR INO 2013‑2014 Vzorec Pogodbe 

(parafiran)
– Priloga 2: JR INO 2013‑2014 Konzorcijska po-

godba
Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti dosta-

vljeni v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v pisni in elektronski obliki na prenosljivem 
mediju za shranjevanje podatkov (CD, DVD, USB ključ). 
Podatki v pisni obliki morajo biti predloženi na vezanih 
listih velikosti A4, posamezni obrazci in priloge morajo 
biti med seboj ustrezno ločeni npr. z barvnim listom.

Podatki v pisni in v elektronski obliki morajo biti 
identični in dostavljeni skupaj v zaprti ovojnici. Elektron-
ski nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezašči-
tene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf 
format celotne podpisane vloge. Dokazil ni potrebno 
prilagati vlogi v elektronski obliki.

Poziv k dopolnitvi vlog je namenjen zagotovitvi mo-
rebitnih manjkajočih listin, obrazcev, prilog ali podatkov, 
ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev ob izreku roka za 
oddajo vlog.

9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je najkasneje do 21. 2. 2013, do 

12. ure. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v 
zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis INO 2013 in 2014 – št. zadeve 
4301-39/2012« ter z navedbo polnega naziva in naslova 
pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se 
šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj 
navedenem roku za oddajo vlog.

Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na 
elektronskem nosilcu.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja skladno z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih 
delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi meril.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v pro-

storih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
naslednji delovni dan po roku za oddajo vlog.

Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo 
na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravoča-
sno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravna-
vala in bodo zavržene.

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, 
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in pre-
verjanju formalne popolnosti vlog pozvala vlagatelje k 
dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku, 
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določenem s strani ministrstva ne bodo dopolnili, bodo 
zavržene.

11. Sklep
Predlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni v 

roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog.
O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom.
12. Sklenitev pogodbe
Prejemniki sredstev bodo hkrati z vročitvijo sklepa 

o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv k podpisu 
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za 
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obve-
znosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije 
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.

Pri porabi sredstev mora prejemnik, v kolikor so 
za to izpolnjeni pogoji, upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje.

13. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter 

obrazci in prilogami za izdelavo vloge se nahaja na 
spletni strani: www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu pri 
kontaktni osebi: dr. Aleš Mihelič, ales.mihelic@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 430‑9/2013/2 Ob‑1341/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana, na podlagi:

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11 in 80/12;v nadalj-
njem besedilu: Uredba),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. de-
cembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri 
pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje 
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja

javni razpis
za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti 

ali nesposobnosti za delo v letu 2013
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja eko-
nomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je po-
sledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti 
ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti 
za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno ne-
sposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem 
obdobju.

Razpisana sredstva: okvirna višina nepovratnih 
sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob smr-
ti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem 
gospodarstvu znaša do 200.000 evrov. Sredstva breme-
nijo proračunsko postavko 553810 – Programi podpor 
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 
na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem be-
sedilu: MKO).

Vrsta javnega razpisa: odprti.

Objava in zaključek razpisa: rok za oddajo vlog 
začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem 
listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se 
objavi na spletni strani MKO.

Cilj ukrepa: Finančna pomoč ob nepredvidljivih do-
godkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu: INFO točka na Agenciji RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem be-
sedilu: ARSKTRP), tel.: 01/580‑77‑92 od ponedeljka do 
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov: aktrp@gov.si.

II. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za 

blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih 
gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. 
kategorije invalidnosti, kot jih določa predpis, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali več kakor 
šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali pri-
merljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za 
delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

2. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v 
obliki nepovratnih sredstev.

3. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih 
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep 
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti 
za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 200.000 
evrov.

4. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
553810 – Programi podpor za prestrukturiranje in pre-
novo kmetijske proizvodnje na MKO.

III. Vlagatelji:
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z 

zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno 
pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem 
odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo 
za pridobitev sredstev.

IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev na tem 

ukrepu izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register 

kmetijskih gospodarstev;
– oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje 

vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne 
vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga 
iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek pri ukrepu II je prizadel nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko in 
invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova primarne 
kmetijske dejavnosti. Kot član kmetijskega gospodarstva 
se šteje član kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo. V 
primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih do-
loča zakon, ki ureja kmetijstvo, se kot član kmetijskega 
gospodarstva šteje član, ki ima oziroma je ob smrti imel, 
prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega 
gospodarstva, in sicer: namestnik nosilca kmetijskega 
gospodarstva, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in 
njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegovi 
vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi 
zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegov zako-
nec ali zunajzakonski partner, njegovi bratje in sestre 
ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi 
potomci, njegovi starši, njegovi stari starši in posvojitelj;

– do pomoči so glede na vrsto zavarovanj upravi-
čeni vlagatelji, ki imajo upravičene šifre 007, 051, 052, 
064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje;

– škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred 
oddajo vloge za ukrep II;
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– dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum 
smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o 
priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposob-
nosti za delo pa datum zadnje začasne zadržanosti od 
dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti 
za delo;

– na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v 
težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);

– dohodek nosilca ali člana kmetijskega gospo-
dinjstva, ki se mu je pripetil škodni dogodek, po zadnjih 
razpoložljivih podatkih ni presegal minimalne plače za 
delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki 
določa minimalno plačo.

V. Splošne določbe:
Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumen-

tacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, 
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.

VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti na-

men, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po 
tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije.

2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj 
Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju 
Republike Slovenije.

3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem 
ukrepu le enkrat v treh letih.

VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v 

obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tretje točke 

tega poglavja v skladu z ugotovljeno kategorijo inva-
lidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma pri-
merom smrti.

3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti 
znaša višina nepovratnih sredstev

– 7.500 evrov: smrt;
– 7.500 evrov: l. kategorija invalidnosti;
– 5.200 evrov: ll. kategorija invalidnosti;
– 3.750 evrov: lll. kategorija invalidnosti;
– 7.500 evrov:12‑mesečna nesposobnost;
– 6.875 evrov: 11‑mesečna nesposobnost;
– 6.250 evrov: desetmesečna nesposobnost;
– 5.625 evrov: devetmesečna nesposobnost;
– 5.000 evrov: osemmesečna nesposobnost;
– 4.375 evrov: sedemmesečna nesposobnost;
– 3.750 evrov: šestmesečna nesposobnost.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 

1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, 
odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 
7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko po-
moči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje.

5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi 
takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi 
presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine 
vsakega primera v predpisih Skupnosti.

6. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo 
na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga 

v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani 
ARSKTRP in MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in 
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP 
in MKO, se v skladu z 30. členom zakona, ki ureja kme-
tijstvo, zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami 

obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili.

Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po 
zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in 
v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani 
pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja 
(podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob 
smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo«.

2. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se 
ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih 
kuvertah.

3. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom 
je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580‑77‑92 od 
ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 
7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po 
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

XI. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporo-

čeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati 
na vložišču ARSKTRP Rok za oddajo vlog začne teči 
peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS 
in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim 
razpisom.

3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede 
ARSKTRP.

X. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni 

obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani AR-
SKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevil-
čeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih 
strani, v mapah ter mora biti priložen natančen seznam 
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. 
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, 
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na kate-
rega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovoj-
nicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v 
originalnih ovojnicah.

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva 
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, 
ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih 
sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina za-
prošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSK-
TRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama 
prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in 
čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju 
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje 
tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in 
času žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog, ki so 
predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko 
komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije 
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih 
na ARSKTRP.

3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSK-
TRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepo-
gnjene listke, ki se overijo z žigom ARSKTRP. Listki z 
evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se 
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti priso-
tnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka 
tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke 
iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere 
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evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na 
žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler 
ne izžreba vseh listkov.

4. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
na žrebanju prisotne osebe.

5. Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa 
označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo sma-
tra, da je bila oddana zadnjo minuto na označen datum 
(23 ura in 59 minut).

6. Odpiranje vlog ni javno.
7. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
8. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na ko-

nec liste popolnih vlog v skladu z 29. členom Uredbe, ki 
ureja vrstni red.

9. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se iz-
vede po vrstnem redu uvrstitve na listo prejetih vlog.

11. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega 
zneska in po listi popolnih vlog.

12. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z 
odločbo o pravici do sredstev.

13. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V 
nasprotnem primeru se vloga zavrne.

14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo pomoči 
predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de 
minimis za posameznega upravičenca v centralni evi-
denci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi mi-
nistrstvo.

15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni po dodelitvi 
pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči ministr-
stvu na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na 
svojih spletnih straneh.

16. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog, se s 
sklepom zavržejo.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob‑1375/13

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) na podlagi 64. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o 
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) 
objavlja

javni ciljni razpis
za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem 
letu 2013/2014 za dodiplomske študije v tujini za 

ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti 
(razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2013)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije (s sofinanciranjem 

šolnine) na področjih glasbene, intermedijske, uprizori-
tvene in likovne umetnosti in AV kulture za dodiplomski 
študij v tujini z javno veljavnostjo.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen posameznikom, ki se izobra-

žujejo na dodiplomskem študiju v tujini in delujejo kot 
ustvarjalci in poustvarjalci na področjih umetnosti. Po-
dročja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo 
delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali 
poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene, 
likovne umetnosti, arhitektura, oblikovanje in fotografija 
ter AV kultura.

Štipendije in deleži šolnin se dodelijo do konca ene 
stopnje študija (za največ 5 let). Štipendije in deleži šol-
nin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno sto-
pnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo 
z MIZKŠ za sofinanciranje v šolskem letu 2013/2014, na 
tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Tudi drugi 
štipendisti MIZKŠ, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo 
še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku štu-
dija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod 
pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za 
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o 
zaključku najkasneje do 22. 7. 2013. V primeru, da do 
tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šte-
je, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.

Študent ne sme v času štipendiranja MIZKŠ istoča-
sno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih 
proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije.

V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati 
status študenta za polni študijski čas in torej niso v de-
lovnem razmerju, oziroma ne opravljajo samostojne re-
gistrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega 
v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni. Študent 
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejav-
nost je študij (v nadaljevanju: študent).

Predvidoma je višina mesečne štipendije 
651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež šol-
nine (za študij v tujini) do največ 50 % oziroma do največ 
2.000,00 EUR in v okviru finančnih zmožnosti ministr-
stva. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, 
da je navedena v prijavi, ter da so priložene ustrezne 
priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje 
drugih stroškov. V primeru, da ni izpolnjen prijavni obra-
zec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino 
ni bila vložena. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev 
v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, 
kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stro-
škov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in 
morebitnih drugih stroškov. V primeru nakazila šolnine 
na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti 
najkasneje do 18. 10. 2013 (izjemoma 1. 3. 2014, če se 
študij prične v spomladanskem semestru), v nasprotnem 
primeru pravica do morebitnega odobrenega deleža 
šolnine zapade.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo z eno 

vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni 
instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za 
več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na 
več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove vloge 
zavržene.

Kandidati, ki se prijavljajo na razpis JPR‑ŠTIP‑2013 
oziroma, ki ustrezajo profilom za razpis JPR‑ŠTIP‑2013 
(podiplomski študiji) se na ta razpis ne morejo prijaviti.

Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Šti-
pendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki 
Sloveniji.

Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij 
zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v 
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Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije, 
predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko 
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem pre-
dložili ustrezna dokazila.

Kandidat ne sme biti starejši od 25 let (letnica roj-
stva 1988) oziroma 21 let za prijave pod točko 3.2.

Kandidat mora imeti najmanj končano izobrazbeno 
stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne 
sme biti nižja od končane pete stopnje, končane štirile-
tne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim 
izpitom, katere povprečna ocena ni nižja od 3,0.

Kandidat mora do izteka razpisnega roka predložiti 
dokazilo o opravljeni maturi in ocene mature ter izračun 
povprečne ocene. V primeru, da bo kandidat maturo 
opravljal spomladi 2013 pa predloži povprečje ocen za-
dnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja. 
Pred začetkom prejemanja štipendije pa morajo kandi-
dati, ki so maturo opravljali spomladi 2013 predložiti še 
dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami ter iz-
račun povprečne ocene najkasneje do 22. 7. 2013. Pov-
prečna ocena zadnjega zaključenega letnika formalnega 
izobraževanja in mature ne sme biti nižja od 3,0. (Če je 
kandidat zaključil že višjo stopnjo študija pa ne sme biti 
nižja od povprečne ocene 8,0.)

Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpo-
zneje do vključno 22. 7. 2013 predložil dokazilo o kon-
čani stopnji šolanja in do tega datuma predloži dokazilo 
o opravljeni maturi, če ustrezna institucija dokazila o 
dokončanju šolanja oziroma mature do izteka razpisne-
ga roka še ni izdala. V primeru, da do roka ne predloži 
ustreznega dokazila se šteje, da gre za vlogo, ki jo je 
oddala neupravičena oseba. (Izjemoma, samo v primeru 
izkazanega popravljanja negativnih ocen na maturi, se 
lahko ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opra-
vljal popravljanje negativnih ocen mature v jesenskem 
roku – rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje 
do 20. septembra 2013. V tem primeru mora kandidat 
do 22. 7. 2013 izkazati, da bo opravljal popravljanje ne-
gativnih ocen iz mature v jesenskem roku. V primeru, da 
do 22. 7. 2013 ne predloži dokazila o uspehu na maturi 
in o popravljanju negativnih ocen, oziroma po popravlja-
nju v jesenskem roku ne doseže ustreznega uspeha ali 
do roka ne predloži dokazila o tem, se šteje, da gre za 
vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.)

Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obde-
lavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, 
skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega 
značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.

3.1 Kandidat mora torej imeti najmanj končano iz-
obrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri 
čemer ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, kon-
čane štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma 
zaključnim izpitom in o tem predložiti dokazilo:

– če se vpisuje na dodiplomski študij in ima že opra-
vljeno maturo: maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o 
opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen z izračunom 
povprečne ocene (ki ni nižja od povprečne ocene 3,0), 
do izteka razpisnega roka;

– če se vpisuje na dodiplomski študij in bo maturo 
opravljal spomladi 2013: vse ocene in izračunano pov-
prečje ocen zadnjega zaključenega letnika formalnega 
izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0), do 
izteka razpisnega roka. V tem primeru morajo kandi-
dati predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi 
z ocenami in izračun povprečne ocene najkasneje do 
22. 7. 2013. V primeru, da do tega datuma ne predložijo 
ustreznega dokazila s povprečno oceno, ki ni nižja od 
3,0, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravi-

čena oseba. (Izjemoma, samo v primeru izkazanega 
popravljanja negativnih ocen na maturi, se lahko ta 
datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal 
popravljanje negativnih ocen mature v jesenskem roku 
– rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do 
20. septembra 2013. V tem primeru mora kandidat do 
22. 7. 2013 izkazati, da bo opravljal popravljanje nega-
tivnih ocen iz mature v jesenskem roku. V primeru, da 
do 22. 7. 2013 ne predloži dokazila o uspehu na maturi 
in o popravljanju negativnih ocen, oziroma po popravlja-
nju v jesenskem roku ne doseže ustreznega uspeha ali 
do roka ne predloži dokazila o tem, se šteje, da gre za 
vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.);

– če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od 
zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem.

3.2. Ne glede na točko 3.1 se lahko na razpis prija-
vijo izjemno nadarjeni kandidati s področja glasbe, bale-
ta in plesa, ki v letu 2013 še nimajo in ne bodo zaključili 
pete izobrazbene stopnje in ki niso starejši od 21 let (šte-
je letnica rojstva 1992). Za izjemno nadarjene kandidate 
se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, 
z nadpovprečnimi dosežki na svetovni in mednarodni 
ravni (za področje glasbe z najvišjimi dosežki v okviru 
EMCY oziroma primerljivimi rezultati) in ki se vpisujejo 
na dodiplomski študij na javno veljavnih in referenč-
nih programih, kjer za sprejem zadošča samo uspešno 
opravljena avdicija oziroma sprejemni izpit. Dokazilo o 
uspešno opravljeni avdiciji in sprejemu v študijski pro-
gram morajo predložiti najkasneje do konca razpisnega 
roka oziroma izjemoma v primeru, če ga institucija še ni 
izdala do konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma 
prijavo na avdicijo in morajo nato najkasneje v roku 7 dni 
od prejema rezultatov o tem pisno obvestiti ministrstvo, 
oziroma je ne glede na prejšnjo določbo zadnji rok za 
oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadar-
jene do 30. 9. 2013. Če kandidati ne bodo najkasneje 
v 7 dneh po prejetju dokazila oziroma do 30. 9. 2013 
predložili dokazila o uspešno opravljeni avdiciji oz spre-
jemnem izpitu se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila 
neupravičena oseba. Prijavitelji za štipendijo za izjemno 
nadarjene kandidate s področja glasbe, baleta in plesa 
morajo k vlogi predložiti še dokazila o izpolnjevanju po-
gojev iz te točke razpisa in izjavo; o upravičenosti vloge 
bo nato na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) 
odločala strokovna komisija. Prijavitelji morajo poleg 
navedenih izpolnjevati tudi vse druge kriterije in pogoje 
razpisa ter priložiti obvezne priloge.

3.3 Za štipendije (s sofinanciranjem šolnin) za štu-
dij na področjih umetnosti in AV kulture za dodiplomski 
študij v tujini z javno veljavnostjo (obrazec 1‑ŠTIPD) ali 
za štipendije izjemno nadarjenih v skladu s točko 3. 2., 
za študij na področjih umetnosti in AV kulture za dodi-
plomski študij v tujini z javno veljavnostjo lahko zaprosijo 
posamezniki:

– s statusom študenta za polni študijski čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce in poustvar-

jalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju 

oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejav-
nosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso 
vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje in niso upokojeni;

– katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji:
1. od povprečne ocene 3,0 oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene brez 

diplome 8,0;
– ki niso starejši od 25 let (šteje letnica rojstva 

1988) oziroma 21 let (šteje letnica rojstva 1992), če se 
prijavljajo pod točko 3.2.;
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– ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za dodiplomski študij 

z javno veljavnostjo v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem 

bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice 
– obe strani);

– ki v času štipendiranja MIZKŠ ne prejemajo dru-
gih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, 
prav tako ne delovne štipendije;

– ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in 
sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji;

– ki v šolskem letu 2013/2014 nimajo statusa absol-
venta oziroma enakovrednega statusa;

– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni 

nižja od štiriletne srednje šole in predložijo dokazilo o 
končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za kate-
ro se prijavljajo (Izjemoma lahko dokazilo o opravljeni 
maturi priložijo najkasneje do 22. 7. 2013, če dokazila 
ustrezna ustanova še ni izdala / oziroma ki se kot izje-
mno nadarjeni (točka 3.2 razpisa) vpisujejo na šolo z 
javnoveljavnim programom s področja glasbe, baleta in 
plesa, kjer za vpis zadostuje samo opravljena avdicija);

– ki so v šolskem letu 2013/14 sprejeti in vpisani v 
izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo o 
sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko 
leto 2013/14 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo 
izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu, predlo-
žili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 18. 10. 2013 
oziroma do 1. 3. 2014, če gre za vpis v spomladanskem 
semestru in ga do roka tudi predložijo;

– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in 
predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih 
pogodbah o štipendiranju;

– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati 
za razpis JPR‑ŠTIP‑2013 (podiplomski študij);

– ki bodo po zaključku šolanja delovali na področjih 
kulture, opisanih v razpisu.

3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da 
so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku 
RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (jav-
nih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o 
trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik 
ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šol-
nin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) 
po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj 
ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževa-
nje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje 
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, 
mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legen-
do ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri 
je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene 
v RS) na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen 
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski sto-
pnji kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih 
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, 
ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 
v oceno 5.

3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za so-
delovanje na razpisu:

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija 
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed 
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister. Prijavitelji 
formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na do-
polnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po 
prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot ne-
popolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne 
bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega 
postopka in zavržena s sklepom ministra.

V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpol-
njuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbe-
nec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.

Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o 
neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku 
in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, 
spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe 
(oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh do-
kazil šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova 
vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).

4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s 

sofinanciranjem šolnin za dodiplomske študije
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na medna-

rodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim pri-
spevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje 
možno število točk je 15 točk),

– medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznav-
nost v strokovni javnosti oziroma kakovost, uspešnost 
in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na 
področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število 
točk je 5 točk),

– strokovne reference, priporočila, uspešno opra-
vljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje mo-
žno število točk je 30 točk),

– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve 
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, po-
vezava med študijskim programom in področjem de-
lovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje 
možno število točk je 20 točk),

– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno šte-
vilo točk je 20 točk).

Prednostni kriterij:
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu 2013/2014 

ali izjemno nadarjeni študenti pod točko 3.2. (najvišje 
možno število točk je 10 točk).

5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja 

meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 
od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možno-
sti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odo-
brenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih 
točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.

V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, 
ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno 
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.

Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na po-
sameznem področju smiselno uporabljeni glede na stro-
kovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni 
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v 
razpisni dokumentaciji. (Najvišje možno število prejetih 
točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 
točk za prednostni kriterij.).

Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji 
vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno 
(71–95 točk), ne bo prejemal štipendije (do 70 točk).

Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov 
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem 
seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, 
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o 
končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v 
študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih 
kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno 
listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk 
in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v 
sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo 
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finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi stro-
kovna komisija, glede na področje, na katerem so se 
sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. 
Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se 
sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer 
kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede 
na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih 
področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na po-
dročju z najmanj izbranimi kandidati.

6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa 
JPR‑ŠTIPD‑2013 namenjenih štipendiranju v letu 2013

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šol-
sko leto 2013/2014 znaša 48.000,00 EUR proračunskih 
sredstev do konca leta 2013.

Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki 
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javne-
ga razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov in predvidoma do vrednosti, določene s tem 
razpisom.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2013, oziroma v plačilnih rokih, 
kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12) oziroma druge ustrezne pravne in finančne 
podlage.

8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 1. 2. 2013 in 
se izteče 4. 3. 2013.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij 

(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni 
obrazec 2 – kontrolni obrazec),

– vzorce izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij v 

tujini morajo predložiti
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 ŠTIPD,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2 ŠTIPD,
– življenjepis z referencami, predstavitvami, medij-

skimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in 
kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, 
terenskim delom ipd.,

– motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata 
in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov 
za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in pred-
stavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po 
dokončanem študiju itd.),

– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z 
javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prija-
vlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita, 
diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandi-
dat, ki se vpisuje na dodiplomski študij priloži izjavo, 
da bo najpozneje do vključno 22. 7. 2013 predložil 
dokazilo o končani stopnji šolanja oziroma potrdilo o 
opravljeni maturi z ocenami, če je ustrezna institucija 
do izteka razpisnega roka še ni izdala. Oziroma če gre 
za izjemno nadarjene po točki 3.2. razpisnega besedila 
dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji na šoli z javnove-
ljavnim programom s področja glasbe, baleta ali plesa, 
kjer za vpis zadošča samo opravljena avdicija (glejte 
še točko 3.2.),

– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvi-
dnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija 
indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega 
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) 

oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna 
ocena oziroma povprečna ocena in ocena mature (di-
plome/magisterija). V primerih, da se kandidat v šol-
skem letu 2013/2014:

– vpisuje v prvi ali drugi letnik dodiplomskega 
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) 
z ocenami (ali če morebitni vzporedni študij še poteka 
in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži 
tudi te ocene);

– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo 
maturo opravljal spomladi 2013 predloži ocene zadnjega 
letnika (uspešno zaključenega) formalnega izobraževa-
nja (tudi če se prijavlja pod točko 3.2) in izjavo, da bo 
v roku predložil dokazilo o opravljeni maturi (oziroma 
avdiciji, če se prijavlja pod točko 3.2);

– vpisuje v višji (tretji) letnik študija, za katerega 
se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik (ali 
vzporedni študij), vse ocene tega študija z izračunom 
povprečne ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo v 
slovenski sistem ocenjevanja (glejte še točko 3.4);

– vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prija-
vlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo 
in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.

Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi 
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenje-
vanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.

– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za 
katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, do-
sežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega 
roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka 
(s prevodom),

– opis študijskega programa (informacija o poteku, 
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih pred-
metov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga 
izda šola (s prevodom),

– dokazilo o javni veljavnosti programa (ki ga izda 
šola), s prevodom,

– potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine 
(s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto 
za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake 
študijske pogoje), če kandidira tudi za šolnino,

– dokazilo o trajanju šolanja (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fo-

tokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani),
– potrdilu o vpisu v šolsko leto 2013/2014 oziroma 

izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2013/14.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to 

mogoče oziroma najkasneje do vključno 18. 10. 2013. 
Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa 
najpozneje do 1. 3. 2014. V tem primeru mora vlogi pri-
ložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 18. 10. 2013 
oziroma do vključno 1. 3. 2014 predložil potrdilo o vpisu 
(vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo).

Druge sestavine vloge so: dokazilo o opravljenih 
sprejemnih izpitih, avdicijah oziroma izjava o sprejemnih 
izpitih (obvezno za prijave pod točko 3.2.), dokazila o 
nagradah, svetovnih in mednarodnih uspehih (obvezno 
za prijave pod točko 3.2.) medijski odzivi, fotokopije do-
kazil o uspehih in nagradah od leta 2010 (nagrade, uvr-
stitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni 
ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, 
pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednaro-
dnem sodelovanju, o objavah, ipd.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane ose-
be v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure).
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Razpisno dokumentacijo si zainteresirane ose-
be lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: 
http://www.mizks.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge po-
datke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo 
v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahte-
vo pošlje razpisno dokumentacijo.

10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziro-

ma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni 
jezik RS.

Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav. 

Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno 

vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraže-
valni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se 
tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis 
JPR‑ŠTIP‑2013.

Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipen-
dije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani 
stopnji šolanja (z ustreznim uspehom) pred tisto, za 
katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane 
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim iz-
pitom), in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. 
V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predho-
dni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki 
jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti 
izjavo, ki je del razpisne dokumentacije in je nato dol-
žan sam do navedenega roka priložiti vse potrebne 
dokumente, sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga 
neupravičene osebe.

V primeru, da prijavni obrazec v polju za šolnino ni 
izpolnjen, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.

Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer 
se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina oce-
njevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi ura-
dno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja 
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil 
izobraževanje.

Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kan-
didat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni iz-
dala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali 
potrdila o vpisu idr. in jih bo kandidat priložil najkasneje 
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem 
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so 
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih 
obrazcih JPR‑STIPD‑2013.

Dodatne informacije glede javne veljavnosti progra-
mov v tujini najdete tudi v okviru ENIC NARIC centra.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

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

A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na na-
slov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času 
do 4. 3. 2013 oziroma najkasneje na ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom 
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 
2013 z oznako JPR‑ŠTIPD‑2013, z obvezno oznako 
vrste štipendij (ŠTIPD) in področja (npr. Glasbene ume-
tnosti; glejte še točko 2 tega razpisa). Na hrbtni strani 
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. V 
primeru prijave pod točko 3.2 ali 11B je potrebno na-
vesti tudi to.

B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za 
dodiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem 
semestru 2014

Vloge za področje glasbe baleta ali plesa, ki jih 
kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem 
semestru 2014,oziroma kasnejših vabil s strani šole 
zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do kon-
ca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma 
mogoče oddati do 30. 9. 2013. Po točki 11B tega raz-
pisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji 
s pričetkom v spomladanskem semestru 2014 vendar 
le, če to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti ministr-
stva. Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa 
razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje določene 
pod točko 3.3. in izpolnjevati razpisne kriterije pod 
točko 9.1, pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov 
zaključka predhodne stopnje šolanja, ki ne sme biti niž-
ja od zaključene štiriletne srednje šole z maturo. Torej 
morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani 
predhodni stopnji študija. Poleg tega je potrebno pri-
ložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po 
točki 11B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 
2014. Pri obravnavi po točki 11B razpisa ni rezervne li-
ste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 11A razpisa 
navedeno tudi, da gre za prijavo na 11B razpisa (npr. 
Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2013 z oznako 
JPR‑ŠTIP‑2013, glasbene umetnosti, 11B). V primeru, 
da vloga ne bo imela oznake 11B na ovojnici in v pri-
javnem obrazcu (ali bo oddana do 4. 3. 2013), ne bo 
obravnavana po tej točki razpisa.

12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka 

izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravi-

čena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti od-

dana priporočeno do vključno 4. 3. 2013 (oziroma do 
vključno 30. 9. 2013 za vloge pod 11B) ali ni bila do tega 
dne predložena na vložišču ministrstva.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do 
preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se 
dopolnitev nanaša.

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

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi 
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in 
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje 
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3 
razpisnega besedila.

Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in 
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji 
dopolnili s:

– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja 
(z opravljeno maturo z ustrezno povprečno oceno) do 
vključno 22. 7. 2013 (izjema ne velja za vloge pod točko 
11B); oziroma potrdilom o opravljanju popravljanja nega-
tivnih ocen na maturi v jesenskem roku do 23. 7. 2013 in 
potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju (oziroma 
maturi) do 20. 9. 2013;

– ob prijavi na 3. 2. še z dokazilom o opravljeni av-
diciji za izjemno nadarjene do 30. 9. 2013;

– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2013/2014 do 
vključno 18. 10. 2013 oziroma do 1. 3. 2014, če se šo-
lanje začne v spomladanskem semestru,
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se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot 
vloge, ki jih je vložila upravičena oseba.

V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov 
ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s 
povprečno oceno, določeno v tem razpisu, (uspešno 
opravljeni avdiciji pod točko 3. 2); potrdilom o opravlja-
nju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem 
roku in potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju 
(oziroma maturi) z oceno, določeno v tem razpisu, oziro-
ma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupra-
vičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba 
se šteje tudi vloga pod točko 3. 2 razpisnega besedila, 
če ne ustreza pogojem razpisnega besedila in pod točko 
11B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim po-
gojem ali ne gre za prijavo na dodiplomski študij glasbe, 
baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru 
2014. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila upravičena 
oseba zavrglo.

V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran 
študijski program, naveden v prijavi oziroma v zahteva-
nem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do 
financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse 
pogoje in kriterije razpisa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 11. 3. 2013. Strokovno 

presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v 
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-

pisa, oznaka JPR‑ŠTIPD‑2013, vezana na proračun-
ske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V 
primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu 
ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo 
na izvedbo postopka projektnega razpisa, je ministrstvo 
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem 
proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa JPR‑ŠTI-
PD‑2013 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem 
proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne 
zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, lahko 
ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziro-
ma v primeru že zaključenega izbora kulturnih projektov 
v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofi-
nanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo.

14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 
pojasnil in uradne ure

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in poja-
snil je Saša Jocič, svetovalka I: sasa.jocic@gov.si ali na 
tel. 01/369‑58‑94.

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

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob‑1376/13

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) na podlagi 64. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o 
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) 
objavlja

javni ciljni razpis
za financiranje štipendij za podiplomski študij 
in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 
2013/2014 za ustvarjalce in poustvarjalce na 

področju umetnosti in nekatere poklice  
v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati 

(razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraže-

vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije (s sofinanciranjem šolnine) za podi-

plomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje 
v tujini (Š‑1) in v Republiki Sloveniji (Š‑2) na področjih 
umetnosti in AV kulture;

– štipendije (s sofinanciranjem šolnine) za nekate-
re poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati 
(Š‑3).

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen posameznikom, ki delujejo na 

Področjih umetnosti in AV kulture in se bodo izobraževali 
na podiplomskem študiju v tujini ali v RS (Š‑1 ali Š‑2) in 
posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere po-
klice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š‑3).

Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati 
za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot 
ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, 
uprizoritvene in likovne umetnosti ter arhitektura, obli-
kovanje in fotografija ter AV kultura (Š‑1, Š‑2 in Š‑3).

Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej 
podpirati (Š‑3), za katere se bodo izobraževali kandidati 
za štipendijo na področju umetnosti, so:

plesalec (sodobni ples), baletni plesalec, koreograf, 
igralec v lutkovnem gledališču, oblikovalec svetlobe na 
področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizo-
ritev – za oder), radijski režiser, dirigent za zbor, dirigent 
za simfonični orkester, filmski scenarist, filmski produ-
cent, kostumograf, gledališki scenograf.

Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobra-
ževanje se dodelijo za največ dve leti. Štipendije in 
deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za naj-
več eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že skle-
njeno pogodbo z MIZKŠ za sofinanciranje v šolskem 
letu 2013/2014, na tem razpisu ne morejo ponovno 
kandidirati. Tudi drugi štipendisti MIZKŠ, ki še nimajo 
izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let ozi-
roma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega 
določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po 
tem razpisu samo pod pogojem, da izpolnijo obveznosti 
zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo 
in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 22. 7. 
2013. V primeru, da do tega datuma ne predložijo 
ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je 
oddala neupravičena oseba.

Študent ne sme v času štipendiranja MIZKŠ istoča-
sno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih 
proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije ali sofi-
nanciranja po inovativni shemi.

V času prejemanja štipendije morajo imeti kandi-
dati status študenta za polni študijski čas, in torej niso v 
delovnem razmerju, oziroma ne opravljajo samostojne 
registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposle-
nega (v kulturi), niso vpisani v evidenco brezposelnih 
oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni. 
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Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna 
dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).

Predvidoma je višina mesečne štipendije za podi-
plomski študij v RS 325,00 EUR, višina mesečne štipen-
dije za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa 651,00 EUR. 
Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine (za študij v 
tujini) do največ 50 % oziroma do največ 2.000,00 EUR in 
v okviru finančnih zmožnosti ministrstva. Ministrstvo lah-
ko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v 
prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo 
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. V pri-
meru, da ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, 
se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina 
sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma do 
202,00 EUR letno. Štipendija se izplačuje za 12 mese-
cev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem 
letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, 
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature 
in morebitnih drugih stroškov. V primeru nakazila šolnine 
na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti 
najkasneje do 18. 10. 2013 (izjemoma 1. 3. 2014, če se 
študij prične v spomladanskem semestru), v nasprotnem 
primeru pravica do morebitnega odobrenega deleža 
šolnine zapade.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo z eno 

vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni 
instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za 
več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na 
več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove vloge 
zavržene.

Kandidati, ki se prijavljajo na razpis JPR‑ŠTI-
PD‑2013 oziroma ki ustrezajo profilom za razpis 
JPR‑ŠTIPD‑2013 (dodiplomski študiji) se na ta razpis 
ne morejo prijaviti.

Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Šti-
pendij po tem razpisu se ne podeljuje za dodiplomski 
študij.

Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij 
zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v 
Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije 
predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko 
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem pre-
dložili ustrezna dokazila.

Kandidat ne sme biti starejši od 30 let (letnica roj-
stva 1983). Oziroma 35 let v primeru, da se prijavlja za 
študij za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba po-
sebej podpirati (Š‑3) (letnica rojstva 1978).

Kandidat mora imeti končano najmanj izobrazbeno 
stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja in ta ne sme biti 
nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega 
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma 
lahko 7,0 v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0.

V primeru, da kandidat, končuje podiplomsko iz-
obraževanje in se vpisuje na podiplomski ali doktorski 
študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni 
diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene študija 
oziroma oceno diplome do izteka razpisnega roka. Pov-
prečna ocena študija ne sme biti nižja od 8,0 oziroma 
je izjemoma lahko 7,0 v primeru, da je ocena diplome 
najmanj 9,0.

Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo naj-
pozneje do vključno 22. 7. 2013 predložil dokazilo o 
končani stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij) ozi-
roma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustre-
zna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka 
razpisnega roka še ni izdala. V primeru, da do roka ne 
predloži ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, 
ki jo je oddala neupravičena oseba.

Kandidat mora imeti končano izobrazbeno stopnjo 
pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme 
biti nižja zaključenega dodiplomskega študija in o tem 
predložiti dokazilo:

– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in 
izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma pov-
prečne ocene študija in oceno diplome do izteka raz-
pisnega roka (izjemoma lahko diplomo s povprečno 
oceno, ki ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0 
v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0, predloži 
do vključno 22. 7. 2013, če je ustrezna ustanova še ni 
izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do 
izteka razpisnega roka). V primeru, da do roka ne pre-
dloži ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki 
jo je oddala neupravičena oseba;

– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis 
ocen z izračunom povprečne ocene, ki ni nižja od 8,0 do 
zaključka izteka razpisnega roka (izjemoma lahko ma-
gisterij predloži do vključno 22. 7. 2013, če ga ustrezna 
ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno pa 
že do izteka razpisnega roka). V primeru, da do tega da-
tuma kandidat ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, 
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba;

– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: 
diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na 
magisteriju, ki ni nižja od 8,0 ter sklep o neposrednem 
prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka 
(izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna 
ustanova še ni izdala);

– če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od 
zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem.

Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obde-
lavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, 
skladno z zakonom o dostopu informacij javnega zna-
čaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.

3.1 Za štipendije za podiplomski študij in izpopol-
njevanje (s sofinanciranjem šolnin) lahko zaprosijo po-
samezniki:

– s statusom študenta za polni študijski čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce in poustvar-

jalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju 

oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, ni-
majo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v 
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlo-
vanje in niso upokojeni;

– katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji od 
povprečne ocene brez diplome 8,0 oziroma je izjemoma 
lahko 7,0 v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0;

– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica rojstva 
1983) oziroma za poklice, ki jih je treba posebej podpi-
rati, ki niso starejši od 35 let (šteje letnica rojstva 1978);

– ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo.
1. Š‑1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) 

ali izpopolnjevanje v tujini ali
2. Š-2 podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z 

javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture
3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice v 

umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati, navedene v 
tem razpisu;

– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem 
bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice 
– obe strani);

– ki v času štipendiranja MIZKŠ ne prejemajo dru-
gih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, 
prav tako ne delovne štipendije ali sofinanciranja po 
inovativni shemi;
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– ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in 
sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji;

– ki v šolskem letu 2013/2014 nimajo statusa absol-
venta oz enakovrednega statusa;

– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni 

nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predlo-
žijo dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred 
tisto, za katero se prijavljajo. (Izjemoma lahko kandidati 
priložijo diplomo/magisterij najpozneje do vključno 22. 7. 
2013, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala – do 
zaključka razpisnega roka pa priložijo izjavo.);

– ki so v šolskem letu 2013/14 sprejeti in vpisani v 
izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo o 
sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko 
leto 2013/14 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo 
izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu, predlo-
žili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 18. 10. 2013 
oziroma do 1. 3. 2014, če gre za vpis v spomladanskem 
semestru in ga do roka tudi predložijo;

– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in 
predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih 
pogodbah o štipendiranju ministrstva;

– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati 
za razpis JPR‑ŠTIPD‑2013 (dodiplomski študiji).

3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da 
so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku 
RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (jav-
nih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o 
trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik 
ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šol-
nin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) 
po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj 
ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževa-
nje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje 
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji 
mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legen-
do ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri 
je prijavitelj zaključil izobraževanje.

3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za so-
delovanje na razpisu:

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija 
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed 
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister. Prijavitelji 
formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na do-
polnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po 
prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot ne-
popolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne 
bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega 
postopka in zavržena s sklepom ministra.

V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpol-
njuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbe-
nec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.

Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o 
neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku 
in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, 
spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe 
(oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh do-
kazil, šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova 
vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).

4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidatov
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na medna-

rodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim pri-
spevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje 
možno število točk je 15 točk),

– medijski odzivi, omembe odmevnost, prepoznav-
nost v strokovni javnosti, kakovost, uspešnost in izvir-

nost kandidatovega dosedanjega delovanja na podro-
čju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk 
je 5 točk),

– strokovne reference, priporočila, uspešno opra-
vljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje mo-
žno število točk je 30 točk),

– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve 
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, po-
vezava med študijskim programom in področjem de-
lovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje 
možno število točk je 20 točk),

– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno šte-
vilo točk je 20 točk).

Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali študij za poklic, ki ga 

je treba posebej podpirati (in ustrezen študijski program) 
(najvišje možno število točk je 10 točk).

5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja 

meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 
od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možno-
sti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odo-
brenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih 
točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.

V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, 
ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo 
stopnjo študija, za tem pa kandidat z višjo povprečno 
študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.

Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na po-
sameznem področju smiselno uporabljeni glede na stro-
kovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni 
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v 
razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih 
točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 
točk za prednostni kriterij.

Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji 
vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno 
(71–95 točk), ne bo prejemal štipendije v (do 70 točk).

Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov 
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem 
seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, 
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o 
končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v 
študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih 
kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno 
listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk 
in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v 
sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo 
finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi stro-
kovna komisija, glede na področje, na katerem so se 
sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. 
Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se 
sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer 
kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede 
na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih 
področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na po-
dročju z najmanj izbranimi kandidati.

6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa 
JPR‑ŠTIP‑2013 namenjenih štipendiranju v letu 2013

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šol-
sko leto 2013/2014 znaša 48.000,00 EUR proračunskih 
sredstev do konca leta 2013.

Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki 
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa in predvidoma do vrednosti, določene s tem 
razpisom.
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7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2013, oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) 
oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage.

8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 1. 2. 2013 in 
se izteče 4. 3. 2013.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij 

(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni 
obrazec 2 – kontrolni obrazec),

– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije, ki kandidirajo na tem 

razpisu morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1ŠTIP,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP,
– življenjepis z referencami, predstavitvami, medij-

skimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in 
kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, 
terenskim delom ipd.,

– motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata 
in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov 
za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in pred-
stavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po 
dokončanem študiju itd.),

– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z 
javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat pri-
javlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. 
Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na podiplom-
ski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 
22. 7. 2013 predložil dokazilo o končani stopnji šola-
nja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o 
opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija 
dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega 
roka še ni izdala,

– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi 
ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa 
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, 
je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, 
iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma pov-
prečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, 
da se kandidat v šolskem letu 2013/2014:

– vpisuje v prvi (ali drugi) letnik podiplomskega 
študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izraču-
nano povprečno oceno brez ocene diplome;

– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se 
prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik, vse 
ocene tega študija z izračunom povprečne ocene brez 
ocene diplome oziroma pretvorbo v slovenski sistem 
ocenjevanja;

– vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prija-
vlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo 
in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.

Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi 
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenje-
vanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.

– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za 
katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, do-
sežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega 
roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka 
(s prevodom),

– opis študijskega programa (informacija o poteku, 
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih pred-
metov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga 

izda šola (s prevodom), oziroma opis študijske teme, ki 
jo bo raziskal podiplomec,

– potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine 
(s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto 
za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake 
študijske pogoje),

– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fo-
tokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani),

– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2013/2014 (v primeru 
neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o 
neposrednem prehodu) oziroma izjavo o potrdilu o vpisu 
za šolsko leto 2013/14.

Kandidati so potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, 
ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 18. 10. 
2013. Če se študij prične v spomladanskem semestru, 
pa najpozneje do 1. 3. 2014. V tem primeru morajo vlo-
gi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 18. 10. 
2013 oziroma do vključno 1. 3. 2014 predložil potrdilo 
o vpisu (vzorec izjave se nahaja med razpisno doku-
mentacijo).

Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v 
znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih 
strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah 
avtorskih del, dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, 
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah 
od leta 2010 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe 
na državni ali mednarodni ravni), dokazilo šole o javni 
veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole 
oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih 
praksah in mednarodnem sodelovanju, ipd.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane ose-
be v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si zainteresirane ose-
be lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: 
http://www.mizks.gov.si kjer najdejo tudi vse druge po-
datke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo 
v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahte-
vo pošlje razpisno dokumentacijo.

10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziro-

ma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni 
jezik RS.

Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav. 

Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno 

vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni 
instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga 
kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja 
za štipendije JPR‑ŠTIPD‑2013.

Kandidat mora v predpisanih rokih predložiti potr-
dilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se 
prijavlja in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. 
V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni 
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih 
izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, 
ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam 
do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente, 
sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupraviče-
ne osebe.

V primeru, da prijavni obrazec v polju za šolnino ni 
izpolnjen, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.

Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer 
se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina oce-
njevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi ura-
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dno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja 
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil 
izobraževanje.

Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kan-
didat predložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni 
izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali 
potrdila o vpisu in ju bo kandidat predložil najkasneje v 
roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem 
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so 
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih 
obrazcih JPR‑STIP‑2013.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

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

A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na na-
slov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času 
do 4. 3. 2013 oziroma najkasneje na ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom 
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 
2013 z oznako JPR‑ŠTIP‑2013, z obvezno oznako vrste 
štipendij (npr.: Š‑1, upoštevajte sedmo alinejo točke 3.1) 
in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še točko 2 
tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba 
vlagatelja: ime in naslov.

B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za 
podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem 
semestru 2014.

Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa, 
ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladan-
skem semestru 2014 oziroma kasnejših vabil s strani 
šole zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do 
konca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izje-
moma mogoče oddati do 30. 9. 2013. Po točki 11B tega 
razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji 
s pričetkom v spomladanskem semestru 2014, vendar 
le, če to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti ministrstva. 
Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna 
določila, tudi vse razpisne pogoje določene pod točko 3. 
in izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 9., pri čemer 
ne veljajo izjeme glede datumov zaključka predhodne 
stopnje šolanja. Torej morajo kandidati ob prijavi pre-
dložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija. Po-
leg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza 
izjemni obravnavi po točki 11B razpisa. Rok za oddajo 
potrdil o vpisu je 1. 3. 2014. Pri obravnavi po točki 11B 
razpisa ni rezervne liste. Vloga mora imeti poleg dolo-
čil iz točke 11A razpisnega besedila navedeno tudi, da 
gre za prijavo na točko 11B razpisnega besedila (npr. 
Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2013 z oznako 
JPR‑ŠTIP‑2013, glasbene umetnosti, 11B). V primeru, 
da vloga ne bo imela oznake 11B na ovojnici in v pri-
javnem obrazcu (ali bo oddana do 4. 3. 2013), ne bo 
obravnavana po tej točki razpisa.

12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka 

izločilo ter zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravi-

čena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti od-

dana priporočeno do vključno 4. 3. 2013 (oziroma do 
vključno 30. 9. 2013 za vloge pod točko 11B razpisnega 
besedila) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču 
ministrstva.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do 
preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se 
dopolnitev nanaša.

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

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi 
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in 
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje 
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3 
razpisnega besedila.

Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in 
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji 
dopolnili s:

– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja 
(z ustrezno povprečno oceno) do vključno 22. 7. 2013 
(izjema ne velja za vloge pod točko 11B razpisnega 
besedila);

– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2013/2014 do 
vključno 18. 10. 2013 oziroma do 1. 3. 2014, če se šola-
nje začne v spomladanskem semestru,se bodo obrav-
navale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je 
vložila upravičena oseba.

V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov 
ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s 
povprečno oceno, določeno v tem razpisu; oziroma po-
trdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena 
oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se 
šteje tudi vloga pod točko 11B razpisnega besedila, če 
ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na 
podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom 
v spomladanskem semestru 2014. Ministrstvo bo vloge, 
ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrglo.

V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran 
študijski program, naveden v prijavi oziroma v zahteva-
nem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do 
financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse 
pogoje in kriterije razpisa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 11. 3. 2013. Strokovno 

presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v 
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-

pisa, oznaka JPR‑ŠTIP‑2013, vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V pri-
meru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali 
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na 
izvedbo postopka projektnega razpisa, je ministrstvo 
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem 
proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa 
JPR‑ŠTIP‑2013 zmanjša obseg sredstev, ki je v držav-
nem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, 
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa usta-
vi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih 
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža 
obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno 
pogodbo.
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14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 
pojasnil in uradne ure

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in poja-
snil je Saša Jocič, svetovalka I: sasa.jocic@gov.si ali na 
tel. 01/369‑58‑94.

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

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 4301‑1/2012/87 Ob‑1384/13

Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postop-
kov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo

javni razpis
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 

osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v 
lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013,  

šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 
prve prednostne usmeritve  

Energetska sanacija javnih stavb
1. Naziv in sedež posredniškega telesa ter izvajalca 

javnega razpisa: posredniško telo ter izvajalec javnega 
razpisa je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478‑80‑00, faks 
01/478‑81‑39 (v nadaljevanju: MzIP).

2. Pravne in programske podlage za izvedbo jav-
nega razpisa:

– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. ju-
lija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z 
vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1083/2006/ES);

– Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 
2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, 
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1084/2006/ES);

– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. de-
cembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, 
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1828/2006);

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(ZRRD) (Uradni list RS, št., 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru‑1, 112/07, 9/11);

– Zakon o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, 
št. 86/10);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, 
št. 104/12);

– Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 
11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12);

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11‑UPB2);

– Zakon o javnem naročanju (ZJN‑2) (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 Odl. US: 
U‑I‑211/11‑26);

– Zakon o varstvu okolja (ZVO‑1) (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 in 48/12);

– Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 
27/07‑UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl.US: U‑I‑257/09‑22 
in 10/12);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10);

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);

– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 
17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10);

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 
25/09, 58/12);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
99/09 – ZIPRS1011);

– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list 
RS, št. 55/08);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2013 
/DP2013/ (Uradni list RS, št. 104/12);

– Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 
2007–2013;

– Operativni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI, Odloč-
ba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007);

– Odločitev organa upravljanja o potrditvi instru-
menta Javni razpis »Sofinanciranje operacij za ener-
getsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih 
domov v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativ-
nega programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007‑2013, 6. razvojne priorite-
te »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usme-
ritve »Energetska sanacija javnih stavb« št.: KS OP 
ROPI/6/1/007‑0‑MzIP.

3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejav-
nosti

3.1 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Ener-
getska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Traj-
nostna raba energije«.

Predmet sofinanciranja so projekti energetske sa-
nacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev in zdra-
vstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (v nadaljeva-
nju: operacije) ali nadomestne gradnje (v nadaljevanju: 
nadomestna gradnja), v naslednji vsebini:

– energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb 
ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna 
izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava 
ali vgradnja oken).

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi 
in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, ob-
javljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu‑skladi.si/.
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Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse opera-
cije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave 
tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje 
izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v 
ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek 
izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim 
izvajalcem.

3.2 Namen razpisa
Razpisana sredstva so namenjena energetski sa-

naciji stavb ali izvedenim ukrepom pri nadomestni gra-
dnji, kar zajema:

– pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih ka-
rakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma 
je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni 
energetski ukrepi na ovoju stavb.

3.3 Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije v javnem sektorju 

sestavljajo obstoječe stavbe ali izvedeni ukrepi pri na-
domestni gradnji:

– toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija pod-
strešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju 
stavbe, toplotna izolacija tal.

4. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in 
obdobje za porabo sredstev

4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne 
prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne 
usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Višina nepovratnih sredstev evropske kohe-
zijske politike, ki je na razpolago za sofinancira-
nje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 
57.500.000,00 EUR, od tega:

– v letu 2013: 5.000.000,00 EUR,
– v letu 2014: 10.000.000,00 EUR,
– v letu 2015: 42.500.000,00 EUR.
Od tega je 42,5 mio EUR na razpolago z odlo-

žnim pogojem, da se za izbrane operacije po tem jav-
nem razpisu z izbranimi upravičenci sklenejo pogodbe 
o sofinanciranju ter se v NRP uvrstijo projekti samo ob 
pogoju, da je za njihovo izvedbo zagotovljen ustrezen 
obseg sredstev.

Dinamika črpanja sredstev po posameznih letih se 
lahko spremeni glede na razpoložljiva sredstva.

Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko se 
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, na prora-
čunski postavki MzIP:

– PP 962210 Trajnostna energija‑07‑13‑EU.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem 

javnem razpisu sofinanciranih 85 % javno upravičenih iz-
datkov operacije. Sredstva se bodo v celoti zagotavljala 
iz Kohezijskega sklada.

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
Sredstva lastne udeležbe v višini 15 % upravičenih 

stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške 
primanjkljaja (neto prihodke) mora zagotavljati upravi-
čenec.

Znesek sofinanciranja s sredstvi kohezijske poli-
tike se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane 
neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z 
Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Na-
vodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi). To znižanje se financira iz lastnih 
virov prijavitelja.

V primeru, da v posameznem proračunskem letu 
sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini oziroma 

dinamika porabe sredstev ne bo sledila predvideni dina-
miki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti 
v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti 
sredstev spremeni.

Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisa-
nih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spreme-
nijo z objavo spremembe javnega razpisa.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi ko-
hezijske politike so opredeljeni v javnem razpisu (po-
glavje 5) in v Navodilih organa upravljanja o upraviče-
nih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso 
opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški za 
sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike.

V primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja 
od 1.000.000,00 EUR, najvišji znesek dodeljenih sred-
stev izhaja iz predložene investicijske dokumentacije 
oziroma izračuna finančne vrzeli, izdelane v skladu z 
delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navo-
dilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stro-
škov in koristi, in se opredeli v pogodbi o sofinanciranju.

4.2 Obdobje za porabo sredstev
Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi 

vsakega posameznega pravilnega zahtevka za izplačilo, 
s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knji-
govodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti 
upravičenca, ter z dokumentacijo o izvedenih postopkih 
javnega naročila.

Rok za izplačilo je največ 30 dni in začne teči z 
dnem prejema pravilnega zahtevka za izplačilo. Pravil-
nost zahtevka za izplačilo potrdi skrbnik pogodbe MzIP, 
ki opravi kontrolo pred izplačilom. Zahtevek za izplačilo 
vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane, dati-
rane in žigosane dokumente:

– zahtevek za izplačilo (ZzI) iz informacijskega sis-
tem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih 
programov (ISARR), preko Modula za vnos podatkov 
(MVP). ZzI vključuje sledeče obvezne priloge informa-
cijskega sistema ISARR:

– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije in
– zbirni obrazec;

– fotokopije dokazil (računov, situacij in drugih vero-
dostojnih knjigovodskih listin), ki jih je potrebno označiti 
s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »ko-
pija je enaka računu« ali s podpisom odgovorne osebe 
in pečatom upravičenca;

– dokumentacijo za vse faze izvedenega javne-
ga naročila (predhodno informativno obvestilo, sklep o 
začetku postopka, objava obvestila o javnem naročilu, 
razpisna dokumentacija, javno odpiranje ponudb, odlo-
čitev o oddaji, objava obvestila o oddaji, končno poročilo 
o postopku javnega naročila, pogodbe ipd.).

Upravičenec je dolžan najkasneje naslednji delovni 
dan po prejemu sredstev s strani proračuna RS nakazati 
sredstva izvajalcu del, ki je izstavil račun oziroma situ-
acijo, in MzIP predložiti v roku 3 delovnih dni dokazilo 
o plačilu obveznosti (npr. fotokopija bančnega izpiska).

Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna 
operacija zaključena najkasneje do 31. 12. 2015. Do 
navedenega datuma mora biti operacija fizično in fi-
nančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene 
vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa plačila. Zadnji 
zahtevki za izplačilo s strani upravičencev morajo biti 
prejeti na MzIP‑u najkasneje do 30. 9. 2015.

Rok za dokončanje del se lahko podaljša samo v 
izrednih okoliščinah in ob predhodnem soglasju MzIP, 
vendar ne več kot je rok za prejem zadnjega zahtevka 
na MzIP, t.j. 30. 9. 2015.
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Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastane-
jo v obdobju do 30. 9. 2015. Datum nastanka stroška je 
datum opravljene storitve ali dobave blaga.

Kazalniki operacije morajo biti v celoti doseženi 
najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem 
primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana 
sofinancirana sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.

Prejemnik sredstev po tem javnem razpisu je dol-
žan še 5 let po zaključku operacije spremljati doseganje 
zastavljenih kazalnikov ter ministrstvu, pristojnemu za 
infrastrukturo in prostor, letno, do 31. januarja, poročati 
o doseganju zastavljenih ciljev.

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v 
letih 2013, 2014 in 2015.

Upravičenec bo v skladu s terminskim in finančnim 
načrtom izvajanja operacije posredoval zahtevke za iz-
plačilo na MzIP. Upravičenec skladno z določili pogodbe 
poroča o izvajanju operacije v informacijskem sistemu 
ISARR preko modula za vnos podatkov – MVP. Podrob-
nejši opis se nahaja v Navodilih za uporabo modula za 
vnos podatkov – MVP (ISARR).

5. Upravičeni nameni in upravičeni stroški za sofi-
nanciranje s strani sredstev kohezijske politike

Upravičeni nameni so, tako za energetsko sanacijo 
obstoječih stavb kot za nadomestno gradnjo:

– izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali 
vgradnjo stavbnega pohištva ter izvedbo toplotne izola-
cije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogre-
vano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče 
proti neogrevanemu podstrešju ...) objektov z gradbe-
nimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne 
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene 
konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti:
1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim 
prostorom

0,25*

2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81
3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25*
4. Pod na terenu 0,27
5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18
6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18
7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali 
odprti prehod ali tla na terenu pri panelnem – 
talnem ogrevanju

0,27

8. Poševna streha nad ogrevanim 
podstrešjem

0,18

9. Ravna streha 0,18
10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh 
(pod 150 kg/m2)

0,18

11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17
* Priporočena vrednost: 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo 
katere λ=0.035)

Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazu-
jejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2007‑2013. Stroški, ki niso opredeljeni 
kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru 
upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni stroški za 
te vsebine so:

– stroški gradnje;
– stroški nakupa in vgradnje opreme;
– stroški storitev: projektantskega in gradbenega 

nadzora.

Stroški projektantskega in gradbenega nadzora so 
po tem razpisu upravičeni v skupni višini do največ 3 % 
celotne investicije v energetsko sanacijo.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravlje-

na; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile 
izvedene;

– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.
Davek na dodano vrednost, investicijska in projek-

tna dokumentacija ter sanacija obstoječih elektroinstala-
cij so po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Ne-
upravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj/upra-
vičenec iz lastnih sredstev.

6. Pogoji za dodelitev sredstev
6.1 Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem 

razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slo-
venije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu 
sprejet lokalni energetski koncept (LEK).

Sredstva sofinanciranja se lahko dodelijo za na-
mene tega razpisa za stavbe ali za tiste dele stavb, 
ki so v celoti v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih 
skupnosti in kjer se ne izvaja gospodarska dejavnost 
ter za isti namen vsebine niso sofinancirane s strani 
OP RR (4. razvojna prioriteta Razvoj regij). V kolikor 
je samo del stavbe v lasti lokalne skupnosti ali več 
lokalnih skupnosti, je odgovornost za razmejitev za 
energetsko sanacijo stavbe na strani prijavitelja. Ope-
racije za stavbe, kjer razmejitev ni jasno določena, 
niso upravičene do sofinanciranja po tem razpisu. 
Prijavitelj lahko prijavi več operacij, če posamezna 
operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto ak-
tivnosti, opredeljeno v 1. točki podpoglavja »Splošni 
pogoji«. Prijavitelj postane upravičenec z dnem pod-
pisa pogodbe o sofinanciranju.

6.2 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predme-

tom in z namenom tega javnega razpisa in z določili 
javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. V primeru, 
da le del operacije ni skladen s predmetom tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije, morajo biti stroški 
neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupraviče-
ni. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredelje-
ni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Traj-
nostna raba energije« v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Posamezna 
operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto 
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnič-
no‑tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje 
in kazalnike, skladne z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 
predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija določa 
vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obraz-
ci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, 
izkazovati morajo identične podatke za operacijo, ki je 
predmet prijave na razpis. Vlogi se priložijo dokumenti 
po vrstnem redu določenem v razpisni dokumentaciji. 
Če dokument ni potreben, se na navedenem mestu pri-
loži izjava, da uporaba ni predvidena, podpisana s strani 
odgovorne osebe.
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3. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem je-
ziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki 
so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v 
slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva 
uradni prevod v slovenskem jeziku.

4. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje 
ter določen začetek in konec operacije. Rok za dokon-
čanje del sme biti največ do 30. 9. 2015, ko mora MzIP 
prejeti zadnji zahtevek za izplačilo.

5. Pri vseh operacijah morajo sredstva za plačilo 
15 % upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov, mo-
rebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in mo-
rebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani 
sredstev kohezijske politike, zagotavljati upravičenci iz 
lastnih virov.

6. Operacije, ki so predmet sofinanciranja, lahko iz-
vede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran 
ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju in zele-
nem javnem naročanju. Stavbe, naprav in opreme, ki je 
bila predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma 
odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinancira-
nja. Sredstev ni mogoče pridobiti za nabavo in vgradnjo 
prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

7. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah 
ne sme biti višja od 1.500.000,00 EUR brez DDV po 
tekočih cenah.

8. Pri operacijah mora biti iz investicijskega doku-
menta razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi ope-
racije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

– okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih teh-
nik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov);

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prija-
znejših načinov prevoza) ter

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

9. Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse ope-
racije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave 
tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje 
izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v 
ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek 
izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim 
izvajalcem.

10. Pri izvedbi operacij morata biti dosledno upo-
števana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Prejemniki sred-
stev tega javnega razpisa morajo pri porabi teh sredstev 
upoštevati določbe zakona, ki ureja javno naročanje in 
zeleno javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni 
v navedenih zakonih.

11. Prijavitelj mora upoštevati Navodila organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o ko-
hezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013.

12. Objekti, kjer je specifična raba energije (ogreva-
nje in električna energija) < 80 kWh/m2/leto, niso upravi-
čeni do prijave na razpis.

13. Stavbe, ki so namenjene bivanju ter stavbe, ki 
so namenjene izvajanju tržne dejavnosti, niso upraviče-
ne do prijave na razpis.

6.3 Posebni pogoji
Za operacijo mora biti izdelana naslednja doku-

mentacija:

1. Investicijska dokumentacija, izdelana in potrjena 
s strani pristojnega organa prijavitelja v skladu z določili 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, 60/06 in 54/10), ki v izračunu upošteva 
7 % diskontno stopnjo.

2. V primeru, da je vrednost operacije enaka ali 
višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tudi 
izračun finančne vrzeli, izdelan v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in 
koristi. Pri tem je potrebno upoštevati, da se prihrankov 
pri stroških za energijo in energente v finančni analizi 
ne izkazuje kot prihodke, temveč se jih ustrezno upo-
števa kot eksternalije oziroma družbene koristi v eko-
nomski analizi. Pri operacijah, kjer je finančna vrzel pod 
100 %, se znesek, ki je osnova za izračun prispevka 
Skupnosti, zmanjša za finančno vrzel. Vse operacije, 
ki imajo ocenjeno vrednost pod 1.000.000,00 EUR in 
bi med izvajanjem operacije dosegle ali presegle to 
mejno vrednost, morajo naknadno zagotoviti izračun 
finančne vrzeli.

3. Okvirni projektantski popis del s tehnološko she-
mo in projektantskim predračunom in rekapitulacijo. Iz 
projektantskega popisa mora biti razvidna vrednost po-
sameznih postavk ukrepov na enoto mere in projektant-
ske ocene vrednosti na enoto mere. V primeru nado-
mestne gradnje je potrebna projektna dokumentacija 
ali vsaj idejna rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), 
karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na 
format A3) ter tehnični opis.

4. Izjave projektantov o ustreznosti rešitve:
I. za zagotovitev mehanske odpornosti in stabil-

nosti: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke 
o ustreznosti projektne rešitve (popisa del) glede na 
statično stabilnost in vplive, ki jih bodo posegi imeli na 
statično stabilnost (npr. to zajema izjavo, da dodatna 
obremenitev ne bo poslabšala statične stabilnosti, da 
ne bo negativnih vplivov zaradi posegov, ki bi izhajali iz 
kapilarne vlage …);

II. za zagotovitev varnosti pred požarom: izjava 
odgovornega projektanta ustrezne stroke za požarno 
varnost o ustreznosti projektne rešitve z vidika požarne 
varnosti (npr. da uporabljeni materiali ustrezajo zahte-
vam glede požarne varnosti, da so upoštevani potrebni 
odmiki …);

III. za zagotovitev zaščite pred hrupom: izjava od-
govornega projektanta ustrezne stroke, da posegi (ele-
menti) izpolnjujejo pogoje glede zaščite pred hrupom;

IV. za zagotovitev varčevanja z energijo in ohranja-
nja toplote (izjave so potrebne le za tiste ukrepe, ki so 
predmet operacije):

a. izjava projektanta ustrezne stroke, da izračuni 
gradbene fizike ustrezajo zahtevani izolativnosti in da 
predvidene sestave zadoščajo predpisom s področja 
gradbene fizike (npr. glede difuzije vodne pare …);

b. izjava odgovornega projektanta strojne stroke 
o ustreznosti projektne rešitve strojnih instalacij z (npr. 
da uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam 
glede predpisov s področja strojnih instalacij in zahtev 
glede varčnosti).

5. Zemljiško knjižni izpis ali drug verodostojen do-
kument, ki v celoti izkazuje lastništvo lokalne skupnosti 
za stavbo, del stavbe ali več stavb, ki so predmet sofi-
nanciranja po tem javnem razpisu.

6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo 
operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupno-
sti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet 
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vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni 
viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite ob-
čine).

7. Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetske-
ga koncepta občine (v kolikor je v skladu z Energetskim 
zakonikom potreben lokalni energetski koncept).

8. Glede na vrsto posegov, upoštevajoč področno 
zakonodajo, je po potrebi potrebno priložiti še:

– analizo presoje vplivov na okolje, ki jo mora izde-
lati za to pooblaščena institucija;

– soglasja nosilcev urejanja prostora, kolikor je 
poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev 
(npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja 
kulturne dediščine, soglasje upravljavca energetskih vo-
dov, v kolikor je za poseg potrebno soglasje upravljav-
ca …).

Če soglasja iz 8. točke niso potrebna, mora pro-
jektant podati izjavo, da ostala soglasja niso potrebna.

9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran 

s strani prijavitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi 

določili vzorca pogodbe;
– dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le 

zaradi objektivnih okoliščin;
10. Izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo 

za upravičene stroške operacije po obdobjih (obrazec 
št. 5):

– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
6.4 Ostali pogoji
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega raz-

pisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lo-
kalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007‑2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba 
energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sa-
nacija javnih stavb« in o seznanitvi in strinjanju z razpi-
sno dokumentacijo tega javnega razpisa;

– da bo v primeru, da je za izvedbo operacije po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje, le tega pridobil;

– da bo v primeru nadomestne gradnje obstoječ 
objekt porušen najkasneje do zaključka operacije;

– da je bil opravljen razširjeni energetski pregled 
javnih objektov z gradbeno fiziko, izdelan po Meto-
dologiji izvedbe energetskega pregleda, z dne april 
2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor 
in je objavljen na spletni strani: http://www.aure.gov.
si/eknjiznica/MetodologijaEP.pdf. Razširjeni energetski 
pregled ne sme biti starejši od 5 let od datuma objave 
javnega razpisa (MzIP lahko v naslednjih fazah zahte-
va njegovo predložitev);

– da bo najkasneje naslednji delovni dan po pre-
jemu sredstev s strani MzIP nakazal sredstva izvajalcu 
del, ki je izstavil račun oziroma situacijo in MzIP v roku 3 
delovnih dni predložil dokazilo o plačilu obveznosti (npr. 
fotokopijo bančnega izpiska);

– da je stavba, del stavbe ali več stavb, ki so pred-
met sofinanciranja po tem javnem razpisu, v celoti last 
lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti;

– da bo oprema, ki je predmet investicije, predsta-
vljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet 
razpolaganja;

– o označevanju operacije ter informiranju in ob-
veščanju javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe 

1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informi-
ranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih 
skladih v obdobju 2007–2013;

– o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z 
veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot 
dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom 
tega roka lahko MzIP ta rok podaljša;

– o dostopnosti dokumentacije operacije posre-
dniškemu telesu, organu upravljanja, organu za po-
trjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim 
organom;

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-
tovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, ne-
upoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja 
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

– o vodenju ločene knjigovodske evidence za ope-
racijo in spremljanju prihodkov na operaciji;

– o seznanitvi o vključenosti v seznam upravičen-
cev, ki bo javno objavljen in bo vseboval naziv upravi-
čenca in operacije ter znesek javnih virov operacije;

– o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti v 
skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES;

– o upoštevanju zakonodaje s področja integritete 
in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2);

– o upoštevanju zakonodaje s področja javnega 
naročanja (Zakon o javnem naročanju; Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) ter zelenega javnega 
naročanja (Uredba o zelenem javnem naročanju; Uradni 
list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);

– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati 
državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov 
državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, 
ki ureja državne pomoči, ter o tem obvestil sofinancerja;

– da operacija ni bila začeta pred 1. 4. 2011 in na 
dan objave tega razpisa še ni zaključena;

– da ni zadržkov iz razlogov navedenih v naslednjih 
dveh odstavkih:

– sredstev na tem javnem razpisu ne more pri-
dobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o 
sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano 
sodelovanje na razpisih Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor ali njenih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vlo-
žil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v 
razpisu, bo zavrnjena;

– na razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki 
prijavijo operacijo oziroma projekt za isti namen, ki je že 
sofinanciran iz EU proračuna in če skupna višina preje-
tih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene 
višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom;

– da stavbe, ki so predmet operacije, ne bodo na-
menjene bivanju in izvajanju tržne dejavnosti.

Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko MzIP, v 
primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofi-
nanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu 

z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo skladne s 
predmetom in namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale 
pogoje za sodelovanje in ostale zahteve, bo ocenila 
strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:

7.1 Specifični prihranki pri rabi energije v 
kWh/m2/leto – do 50 točk (točke se bodo zaokroževale 
na dve decimalki)
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Specifični prihranki pri rabi energije Točke

od 0 do 30 kWh/m2/leto 
(po enačbi: Točke = Specifični 
prihranki)

0 do  
29.99 točk

od vključno 30 do 450 kWh/m2/leto 
(po enačbi: Točke = 0.0476 * 
Specifični prihranki + 28,5714)

od 30 do 
49,99 točk

od vključno 450 kWh/m2/leto ali več 50 točk

 

 
 Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije.

Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo pri-
hranke toplote in električne energije (neupravičen stro-
šek) po izvedbi vseh planiranih ukrepov glede na sta-
nje pred energetsko sanacijo. V primeru nadomestne 
gradnje se prihranki izračunajo kot razlika med rabo 
energije obstoječega objekta in planirano rabo energije 
nadomestne gradnje.

Specifične prihranke pri rabi energije je potrebno 
normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Pov-
prečna specifična raba energije za delovanje objekta se 
izračuna na osnovi specifične rabe energije za obdobje 
zadnjih treh let. Temperaturni primanjkljaj v sezoni je 
vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo 
povprečno dnevno temperaturo zraka za tiste dni od 
1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnevna tempera-
tura nižja ali enaka 12 °C.

V primeru prijave večjega števila objektov, pri kate-
rih je izračunana specifična raba energije za vsak objekt 
posebej, je potrebno izračunati povprečno specifično 
rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje 
vsa raba energije za delovanje vseh objektov in se deli 
s celotno ogrevano površino vseh objektov. Specifično 
rabo energije za vse objekte nato še normiramo glede 
na temperaturni primanjkljaj.

Operacije, ki iz merila »specifični prihranki pri rabi 
energije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso upravičene do 
sofinanciranja v okviru tega razpisa.

7.2 Specifična višina investicije – do 50 točk (točke 
se bodo zaokroževale na dve decimalki)

Specifična višina investicije Točke

od vključno 5000 €/MWh/leto ali več 0 točk

od vključno 1500 do 5000 €/MWh/leto  
(po enačbi: Točke = – 0,0071 * 
Specifična višina investicije + 
35,7143)

od 0 do 
25 točk

manj kot 1500 €/MWh/leto  
(po enačbi: Točke = – 0,01667 * 
Specifična višina investicije + 50)

od 25 do 
50 točk

Specifična višina investicije je razmerje med ce-
lotnimi upravičenimi stroški operacije in predvidenimi 
letnimi prihranki energije, ki bodo nastali zaradi ener-
getske sanacije.

Operacije, ki iz merila »specifična višina investicije« 
ne dosežejo vsaj 10 točk, niso upravičene do sofinanci-
ranja v okviru tega razpisa. 
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Slika 2: Točke za specifično višino investicije.

Skupno maksimalno število doseženih točk je 100. 
Operacije, ki ne dosežejo vsaj 30 točk, niso upravičene 
do sofinanciranja v okviru tega razpisa.

Kolikor bo posamezen prijavitelj prijavil več operacij, 
razpisana sredstva pa ne bodo zadostovala za sofinanci-
ranje vseh prijavljenih operacij, bo pri sofinanciranju naj-
prej upoštevana tista operacija posameznega prijavitelja, 
ki bo dosegla najvišje število točk. V kolikor se bo po kon-
čanem ocenjevanju vseh prijavljenih operacij izkazalo, 
da skupna vrednost sofinanciranja tako izbranih operacij 
ne bo dosegla razpisanih sredstev, bo pri nadaljnjem 
ocenjevanju upoštevana tista operacija posameznega 
prijavitelja, ki bo dosegla drugo najvišje število točk med 
prijavljenimi operacijami istega prijavitelja in tako naprej 
do celotne porabe razpisanih sredstev. V primeru, da bo 
več operacij z enako oceno, se bo upošteval vrstni red 
prispetja vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki je 
kot popolna prispela prej. Za čas in datum dospelosti se 
štejeta ura in datum sprejete vloge v glavni pisarni MzIP, 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena pri prvem 
in drugem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za 
oddajo vlog.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

8. Navodila za izdelavo vloge z obrazci
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, da izpolni 

obrazce v skladu z navodili za popolnost vloge (podpo-
glavje 8.1).

Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar 
prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo 
za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih 
ovojnicah.

8.1 Popolnost vloge
Vloga bo formalno popolna, če bo poslana v fizični 

obliki, prijavni obrazec (Obrazec št. 1 ter Obrazec št. 3) 
pa tudi v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB 
mediju), ter sestavljena iz naslednjih obveznih doku-
mentov in prilog:

1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in se z 

x označi strinjanje z navedbami;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
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– kadar operacija zajema več upravičenih name-
nov, se jih označi v obrazcu;

– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane 
v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v 
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) preračun 
stalnih v tekoče cene ni potreben);

– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri fi-
nanciranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijske 
dokumentacije;

2. izjava (obrazec št. 2):
– v obrazcu se označi z x strinjanje z vsemi 

navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
3. podatki o prijavitelju (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
4. Priloge iz 6.3 – posebni pogoji

9. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok 

za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumen-
tacije je 28. februar 2013 do 12. ure, v glavni pisarni 
MzIP, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Naslednji rok za oddajo vlog bo 6. maja 2013, do 
12. ure, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo obja-
vljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na 
naslovu: http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred 
datumom oddaje vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa 
mora biti označen z navedbo javnega razpisa, na kate-
rega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6.

Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno 
z Navodili organa upravljanja za informiranje in obve-
ščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2007–2013.

V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno 
mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojni-
ci, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno 
vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s 
številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena 
osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov 
MziP‑a do dne 28. 2. 2013 do 12. ure, za drugo odpira-
nje pa do dne 6. 5. 2013, do 12. ure.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo 
odpirale oziroma bodo v primeru odprtja nespremenjene 
ponovno zaprte in ne bodo obravnavane, ampak bodo s 
sklepom zavržene.

Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike 
vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po po-
šti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v 
glavno pisarno na naslovu MzIP, vsak delovni dan med 
9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene 
kot skrajni rok za oddajo vlog.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so 
informacije javnega značaja, razen tistih, ki so z internimi 
akti prijavitelja opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot 
takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.

10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija 

MzIP v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje 
v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog. Pregled 
prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih 

vlog bo izveden najkasneje v roku 8 dni od odpiranja 
vlog. Prijavitelji bodo lahko formalno nepopolne vloge 
dopolnili v roku, ki ga določi komisija oziroma najka-
sneje v 15 dneh od prejema zahtevka za dopolnitev 
vloge. Formalno nepopolna vloga se dopolni v skladu s 
pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki 
celovita in v vseh sestavinah usklajena.

Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, 
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom 
in z namenom razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev za sodelovanje iz poglavja 6, bodo zavrnjene.

Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vo-
dila strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval 
predstojnik MzIP. Komisija bo opravila strokovni pregled 
popolnih vlog na podlagi zahtev in meril, navedenih v 
tem javnem razpisu, ter bo pripravila predlog prejemni-
kov sredstev.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom mi-
nister za infrastrukturo in prostor. Prijavitelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od 
odpiranja vlog. Zoper odločitev MzIP o vlogi za dodelitev 
sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži 
pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 
33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve 
sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa se 
mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor 
je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni 
akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih 
taksah (ZST‑1, Uradni list RS, št. 37/08, 86/09 Skl.US: 
U‑I‑207/09‑5, Up‑996/09‑5 in 97/10) ob vložitvi tožbe 
potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 
6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni 
podračun sodišča, določen za plačevanje taks.

Rezultati razpisa so informacije javnega znača-
ja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: 
http://www.mzip.gov.si

11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
ter obveščanje

Razpisna dokumentacija ja na voljo na spletnem 
naslovu: http://www.mzip.gov.si.

Kontaktni osebi za vse potrebne dodatne infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Boštjan 
Berložnik ali Primož Jereb. Vse informacije morajo biti 
zahtevane v pisni obliki na naslov: bostjan.berloznik@
gov.si ali primoz.jereb@gov.si. Odgovori se podajajo v 
pisni obliki na spletni strani MzIP »Vprašanja in odgo-
vori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve 
razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 430‑0007/2013‑2 Ob‑1275/13

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in 87/11), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 ZUP‑UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV‑UPB2, 
23/07, 41/07 in 57/12) Občina Mežica objavlja

javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  

za leto 2013
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Mežica razpisuje oddajo neprofitnih 

stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti predno-
stne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
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Oblikovana bo prednostna lista:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v na-

jem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) v na-
daljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe;

1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja 
bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 – v nadalje-
vanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal 
v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo 
pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z 
Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpi-
som, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih 
pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik 
glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni 
več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega 
razmerja, se neprofitna najemnina z odločbo spremeni v 
prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino).

1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upošte-
vani naslednji površinski normativi:

Štev. članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine lista A

1‑člansko od 20 m2 do 30 m2

2‑člansko nad 30 m2 do 45 m2

3‑člansko nad 45 m2 do 55 m2

4‑člansko nad 55 m2 do 65 m2

5‑člansko nad 65 m2 do 75 m2

6‑člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 
6 m2.

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji za upravičenost do dodelitve 

neprofitnega stanovanja v najem:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Mežica;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 

uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni naje-
mnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne pri-
sega vrednosti 40 % primernega stanovanja.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v 
najem so tudi:

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Obči-
ni Mežica in začasno bivajo v materinskih domovih in 
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Mežica;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Mežica 
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč 
druge osebe in zdravstvene storitve.

2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitne-
ga stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2012 ne presegajo v točki 2.3. določenih odstotkov od 

povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2012 znašala 
990,66 EUR.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je raz-
vidno v tč. 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi 
A – brez lastne udeležbe.

2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v 
najem glede na višino dohodka gospodinjstva

Velikost gospod. LISTA A

 % Meja dohodka (neto)

1‑člansko 90 % do 891,59 EUR

2‑člansko 135 % do 1.337,39 EUR

3‑člansko 165 % do 1.634,59 EUR

4‑člansko 195 % do 1.931,79 EUR

5‑člansko 225 % do 2.228,98 EUR

6‑člansko 255 % do 2.526,18 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za 
spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.

2.4. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnje-
vati še naslednje splošne pogoje:

– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2012 ne presegajo gornje meje določene v točki 
2.3. tega razpisa;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je 
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v 
najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti 
primernega stanovanja.

2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vre-
dnost drugega premoženja (vse drugo premično ali ne-
premično premoženje v državi in tujini razen premože-
nja po tretji alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali 
drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih 
zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja 
40 %

1‑člansko 15.148,80 EUR

2‑člansko 18.515,20 EUR

3‑člansko 23.564,80 EUR

4‑člansko 27.604,48 EUR

5‑člansko 31.980,80 EUR

6‑člansko 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega sta-
novanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točka-
mi po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja 
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini 
gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe v času objave razpisa.

2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanj-

skega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno sta-
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novanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico 
izgubili;

– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po 
letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih 
razlogov.

3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in 
socialnih razmer prosilcev

Prednostni red bo sestavljen na podlagi Pravilnika.
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo 

prednost:
– mlade družine in mladi;
– družine z večjim številom otrok;
– invalidi in družine z invalidnim članom;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez sta-

novanja ali pa so podnajemniki;
– ženske in ženske z otroki;
– žrtve družinskega nasilja.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opre-

deljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pra-
vilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije 
prosilcev:

– prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno 
stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s 
čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki 
vlagajo v lastno izobrazbo;

– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in 
se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso 
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede 
na število razpisanih stanovanj.

4. Razpisni postopek
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno 

takso v znesku 22,66 EUR za vlogo in izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Upravno 
takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim na-
logom na transakcijski račun za plačilo takse številka: 
01274‑4740309145, sklic na št. 11 75736‑7111002‑2011 
– Občinske takse Občine Mežica, katerega fotokopijo se 
nalepi na vlogo.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zah-
tevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5): da so prejemniki 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so 
prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega 
varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost 
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in du-
ševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s 
pravnomočno odločbo.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem dvignejo obrazec vloge s 
katerim se prijavijo na razpis od 24. 1. 2013 do vključno 
26. 2. 2013 na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica, 
vsak delovni dan ali na spletni strani, www.mezica.si – 
Razpisi.

Prosilci morajo oddati vloge do vključno 26. 2. 
2013 osebno v tajništvu Občine Mežica, Trg svobo-
de 1, Mežica ali po pošti na isti naslov priporočeno 
po pošti s pripisom: »Javni razpis‑neprofitna stanova-
nja-Ne odpiraj.«

Občina Mežica

Št. 430‑2/2013 Ob‑1276/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevi-
ca na Krki za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12),Obči-

na Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanje-
vica na Krki, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, 

ki jih bo v letu 2013 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko-
stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica 
na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke 
in mladino v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2013, 
razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva 
in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so 
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z 
mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. 
Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih 
razpisov Občine Kostanjevica na Krki.

4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje 
dela z mladimi za leto 2013 je 850,00 EUR.

5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega 

programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, 

finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s 

predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in prostovolj-

cev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov iz-

vedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 

konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 

morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izva-

jalcev programov za otroke in mladino je od 25. 1. 2013 
do vključno 25. 2. 2013. Če prosilec pošlje vlogo po 
pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena pripo-
ročeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče 
oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski 
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka 
do 15. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumenta-
cije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku 
oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 
8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne 
bodo dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi nepravo-
časno prispele vloge.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na na-
slov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 
Kostanjevica na Krki in označene z »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke 
in mladino 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka raz-
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pisa. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep 
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba 
županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema skle-
pa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov.

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno 
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te ob-
jave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, ali jo v 
tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni 
pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 
cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi doda-
tne informacije, tel. 08/20‑50‑619, e‑mail: anita.krajnc@
kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430‑2/2013 Ob‑1277/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanje-
vica na Krki za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Ko-
stanjevica na Krki, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja tehnične 

kulture, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kosta-
njevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na 
Krki.

Predmet javnega razpisa so: 
Programi s področja tehnične kulture, in sicer na 

naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni 

razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in nji-
hove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za 
opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in 
imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. Posamezni 
vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program 
ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Ob-
čine Kostanjevica na Krki.

Vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2013 je 
850,00 EUR.

Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, 

članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 mo-

rajo biti porabljena v letu 2013.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani iz-

vajalcev programov s področja tehnične kulture je od 
25. 1. 2013 do vključno 25. 2. 2013. Če prosilec pošlje 
vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena 

priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je 
mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v 
občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisne-
ga roka do 15. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumen-
tacije naročnika.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ozna-
čene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kul-
turo 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izlo-

čena iz nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanj-

kljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpi-
ranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za 
dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne 
bo dopolnil, bo vloga zavržena.

Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podlagi 
ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sred-
stev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sred-
stev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. 
Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo 
z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni 
pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer lahko 
dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 08/20‑50‑619, 
e‑mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni 
od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430‑2/2013 Ob‑1278/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 2/13) in Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 105/12) objavlja Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje programov na področjih:  

A) Socialnega varstva  
B) Zdravstvenega varstva,  

ki jih bo v letu 2013 sofinancirala  
Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko-
stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica 
na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih 
ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, 
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki 

delujejo v javnem interesu na področju socialnega var-
stva,
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– programi za aktivno preživljanje prostega časa 
invalidnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni program za delo z mladimi,

– programi za pospeševanje socialne vključenosti 
posameznih družbenih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih 
dejanj in žrtve nasilja v družini,

– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju,

– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti,

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

– programi pozornosti do starejših ob novem letu 
in jubilantov,

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težav.

Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 

otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav 

način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-

ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

Pod B 2:
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z 

zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s ce-

rebralno paralizo,
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali neprido-

bitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi 
ustanovljeni za delovanje na območju Občine Kostanje-
vica na Krki, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa 
za A in B področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-

di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov Občine Kostanjevica 
na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali so-
cialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov 
Občine Kostanjevica na Krki,

– invalidske in humanitarne organizacije kot pro-
stovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo in-
validi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v 
njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe 
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na 
področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja 
Občine Kostanjevica na Krki,

ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Ob-

čine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine 
Kostanjevica na Krki, razen invalidskih in dobrodelnih 
organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane 
na področju regije (v tem primeru se upošteva število 
članov iz Občine Kostanjevica na Krki),

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih de-
javnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva oziroma lahko 
pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov iz Občine 
Kostanjevica na Krki,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,

g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet jav-
nega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzor-
stva, donatorstva, volontersko delo ...).

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu 
A ali B prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je 
to smotrno.

Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna skupnost ali 
država, lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali 
B prijavijo le en program.

4. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za obe področji za leto 2013 je 

4.510,00 €, in sicer:
– za področje A: 3.400,00 €,
– za področje B: 1.110, 00 € od tega za programe 

za krepitev zdravja 500,00 €.
Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, 

članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2013 z vse-

mi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program 
posebej,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 

morajo biti porabljena v letu 2013.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do 25. 2. 2013, 

do 15. ure, na naslov Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Če prosilec 
pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila 
vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumen-
tacije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo-
števala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ozna-
čene z »Ne odpiraj – ponudbe na razpis 2013« s pripi-
som »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno 
od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja 
ponudbo.
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8. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izlo-

čena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava 

ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo 
pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga 
izločena kot nepopolna.

9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog 

prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep 
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba 
županu občine.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovlje-
nih v proračunu.

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri 
Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki.

Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 
08/20‑50‑619, e‑mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v 
času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 330‑1/2013‑3 Ob‑1290/13

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika 
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 
64/07), objavlja Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, 
ki jo zastopa župan Darko Zevnik

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva v Občini Metlika za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za leto 
2013.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev
– Pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospo-

darstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v Občini Metlika, so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v 
lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju Občine Metlika.

– Člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na 
območju Občine Metlika.

– Organizacije, ki so registrirane za opravljanje sto-
ritev na področju kmetijstva.

– Registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Metlika.

III. Višina razpisanih sredstev za posamezne name-
ne, višina pomoči in pogoji za pridobitev pomoči

Skupaj = 59.474,00 EUR.
Ukrep 1: Investicije v kmetijska gospodarstva.
Znesek = 42.000,00 EUR.
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in pre-

strukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig do-

dane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zapo-
slenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih 
površin v občini.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov;
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje;
– izboljšanje kakovosti;
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in iz-

boljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro po-
čutje živali.

Upravičeni stroški ukrepa:
– nakup strojev in opreme;
– izdelava projektne dokumentacije, študije izve-

dljivosti;
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, 

ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) 
in ureditev poljskih poti ter ostale naložbe v zemljišča;

– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilne-
ga materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in 
ograje, postavitev proti‑točne zaščite (za trajne nasade 
nad 0,3 ha površine);

– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10 % upravi-
čenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni 
del celotne investicije.

Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč;
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč;
– nakup enoletnih rastlin;
– investicije v naložbe trgovine;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine 

Metlika;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-

cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, 
da je investicija večja od 50.000,00 EUR, je potrebno 
predložiti poslovni načrt;

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

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov 
ustrezno prostorsko dokumentacijo;

– v primeru agromelioracijskih del tudi kopijo kata-
strskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodar-

stva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga 
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež 
v občini Metlika.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

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

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah;
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– kmetijsko gospodarstvo bo pričelo z investicijo po 
objavi razpisa;

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev;
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 % upraviče-

nih stroškov investicije;
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

podjetju/fizični osebi ne sme preseči 400.000,00 EUR v 
obdobju treh proračunskih let.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Znesek = 2.500,00 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj 

zmanjšati posledice in tveganja, ki bi nastale zaradi bo-
lezni domačih živali.

Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem 

zavarovanj domačih živali.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem kole-

darskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje 
na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:

– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo po-
gina zaradi bolezni.

Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z uredbo o sofi-

nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
ske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike 
Slovenije;

– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mini-
strstvo za kmetijstvo;

– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pre-
težni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven ob-
močja Občine Metlika.

Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije 

za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska go-
spodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče 
leto.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah;

– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje ži-
vali za tekoče leto.

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev;
– podpora občine z upoštevanjem uredbe o sofi-

nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republi-
ke Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 % upravičenih 
stroškov zavarovalne premije.

Ukrep 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
Znesek = 2.000,00 EUR.
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel 

in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spod-

buditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih 
zemljišč na območju Občine Metlika.

Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetij-

skih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi 
kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Upravičeni stroški:
– stroški davčnih, pravnih, upravnih in meritvenih 

postopkov.
Sofinancirajo se stroški v tekočem koledarskem 

letu.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine 

Metlika;
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih 

sredstev Republike Slovenije in/ali EU.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-

kumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta;
– mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani 

promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju 
zemljišč kmetijskega gospodarstva;

– fotokopijo notarsko overjene pogodbe ali zemlji-
škoknjižni izpisek;

– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega 
posla.

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, 

ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga 
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež 
na območju Občine Metlika.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah;

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev, do 100 % dejansko nastalih upravičenih stro-
škov pravnih, upravnih in meritvenih postopkov.

Ukrep 5: Pomoč za spodbujanje proizvodnje kako-
vostnih kmetijskih proizvodov.

Znesek = 974,00 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovo-

stnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omo-
gočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov 
višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati 
območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in 
s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.

Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne 

kmetijske proizvode;
– utrjevanje tržnega položaja kmetov;
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov;
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki pro-

izvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena 
v sheme kakovosti.

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

proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za pri-
znavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil 
o posebni naravi proizvoda;

– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kako-
vosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih 
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nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zago-
tavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali 
programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški 
usposabljanja;

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

Sofinancirajo se stroški v tekočem proračunskem 
letu.

Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine 

Metlika;
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih 

sredstev Republike Slovenije in/ali EU;
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij;
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi 

sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpi-
suje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da posame-
zen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega 
kmetijskega proizvoda;

– dokazila za nastale stroške.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni:
– izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v 
težavah;

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev (subvencionirane storitve), do 100 % nastalih 
stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje ka-
kovosti kmetijskih proizvodov;

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kme-
tijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega 
odstavka;

– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede 
na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v inte-
resnih združenjih.

Ukrep 13: Sofinanciranje delovanja društev in nji-
hovih programov.

Znesek = 6.500,00 EUR.
Namen ukrepa:
Sofinancira se kmetijska društva v občini Metlika, 

za izvedbo letnega programa delovanja društva (raz-
stave, demonstracije, promocije, strokovne ekskurzije, 
skupni nastopi na trgu, sejmi, izdaja strokovnih biltenov 
in člankov).

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena kmetijska društva in 

združenja, ki so registrirana in delujejo skladno z za-
konom o društvih. Sofinanciranje programov poteka na 
osnovi letnega poročila za preteklo leto in plana dela za 
tekoče leto.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– letno poročilo za preteklo leto;
– plan dela za tekoče leto.

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Ukrep 6: Zagotavljanje tehnične podpore v kme-
tijstvu.

Znesek = 5.500,00 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje 

novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljeno-
sti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v 
kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne 
kmetijske dejavnosti.

Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospo-

darstev skozi izobraževanje, strokovno usposabljanje 
njihovih nosilcev in koriščenje storitev tehnične podpore 
v kmetijstvu.

Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi-
ranja programov usposabljanja;

– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, 
ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s 
Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja 
kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem 
gospodarstvu med boleznijo in dopustom:

– stroški strojnih storitev,
– stroški najete delovne sile;

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto-
ritve ali oglaševanje;

– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prosto-
rov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do 
vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca;

– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj 
(prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posa-
mezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z 
izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in 
Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna 
podjetja, znamke in poreklo imenovani;

– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki 
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane 
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informa-
cije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizva-
jalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine 

Metlika;
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, ka-

kovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proi-
zvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov;

– za stroške za storitve povezane z običajnimi ope-
rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep pri-
speva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospo-
darstva;

– dokazila za nastale stroške.
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Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije 

in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti 
tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju Občine 
Metlika.

Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so 
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec 
za to odloči idr.);

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju;

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične 
podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v 
teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do teh-
nične podpore;

Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane 
odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti pre-
dložena zahtevana dokazila.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev;
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom;

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
območju Občine Metlika;

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

IV. Vsebina vloge
Vloga pridobitev finančnih sredstev za izvedbo 

ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini Metli-
ka v letu 2013 mora biti oddana izključno na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazec vlo-
ge je na razpolago na prijavnem mestu v času uradnih 
ur – v pisarni št. 15 in tajništvu Občine Metlika, Mestni 
trg 24, 8340 Metlika ter na spletni strani Občine Metlika 
http://www.metlika.si.

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na 
razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo 
izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene 
v tem razpisu.

Poleg zahtevane dokumentacije oziroma prilog so 
prijavitelji, glede na dopis Ministra za okolje in prostor, 
da pregnito blato bioplinske gnojevke iz Črnomlja po 
analizah ustreza drugemu kakovostnemu razredu in na 
posledično sprejeti sklep na seji Občinskega sveta Obči-
ne Metlika, z dne 31. 3. 2011, ki se prijavljajo na razpise 
v podporo kmetijski dejavnosti v občini Metlika, dolžni 
priložiti izjavo, da bioplinske gnojevke niso uporabljali, 
oziroma če so jo morajo priložiti zahtevano okoljevar-
stveno dovoljenje.

V. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 

15. 6. 2013, osebno ali s priporočeno pošto, s pred-
pisano dokumentacijo, v zaprti ovojnici, opremljene z 
imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja in z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis – Pospeševanje kmetijstva« 
na naslov Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

VI. Obravnava vlog in obvestilo vlagateljem
Prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija, 

imenovana s strani župana Občine Metlika. Prepozne 
vloge in nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku 8 dni 
ne bodo dopolnjene, bodo zavržene, neutemeljene pa 
zavrnjene. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni 
z odločbo najkasneje do 15. 9. 2013.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanci-
ranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz 
naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagoto-
vljenih sredstev v proračunu.

Sredstva odobrena z odločbo se izplačajo iz prora-
čuna Občine Metlika na podlagi zahtevka upravičenca, 
ki mora vsebovati:

– osnovne podatke o prosilcu,
– namen zahtevka,
– dokazila (potrjeni račun – blagajna, blagajniški 

prejemek, bančni izpisek, situacije, dokumenti),
– poročilo o opravljenem delu.
Dokumentacija in dokazila o plačilu se morajo gla-

siti na vlagatelja.
Zahtevke za izplačilo sredstev je potrebno oddati na 

sedežu Občine Metlika najkasneje do vključno 30. 11. 
2013.

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena 
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postav-
ke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Metlika za 
leto 2013.

VII. Informacije: vse potrebne informacije v zvezi 
z javnim razpisom dobijo interesenti na Občini Metli-
ka, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 15 (kontaktna ose-
ba: Jože Nemanič, tel. centrala 07/30‑63‑100, direktno 
07/36‑37‑405, elektronska pošta: nemanic.joze@me-
tlika.si).

Občina Metlika

Št. 2214‑1/2013 Ob‑1291/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sred-
stev iz občinskega proračuna za področje družbenih 
dejavnosti (št. 600‑01‑3/2006/) Mestna občina Novo 
mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske 

skupine za preprečevanje zasvojenosti  
v Mestni občini Novo mesto  

za leto 2013
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto 

razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje de-
lovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje za-
svojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2013, v 
višini 20.000 EUR.

2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje lokalne ak-

cijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v 
Mestni občini Novo mesto, ki bo s preventivnim delom 
zajela velik del šolajoče in nešolajoče se populacije mla-
dih ter druge strokovne in laične javnosti, omogočala in 
izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim druži-
nam ter izvajala ostale programe in projekte, sprejete z 
vsakoletnim planom dela skupine LAS. V ta namen bo 
izbran prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom naj-
bolj približal spodaj navedenim ciljem lokalne akcijske 
skupine v letu 2013:

A preventivno delo v osnovnih šolah v Mestni občini 
Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic 
na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh 
osnovnih šol v novomeški občini – skupaj vsaj 20 preda-
vanj/delavnic na leto);

B preventivno delo v srednjih šolah v Mestni občini 
Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic 
na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol 
v novomeški občini – skupaj vsaj 80 predavanj/delavnic 
na leto);

http://www.metlika.si
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C preventivna predavanja in delavnice za mladino 
izven šol;

D osveščanje širše strokovne in laične javnosti o 
problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, me-
dijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne 
delavce s področja dela s človeškimi viri);

E izvajanje programa pomoči odvisnikom in njiho-
vim družinam na sledeč način:

– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na 
razpolago vsak dan)

– individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika 
(na razpolago vsak dan)

– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in 
njihovim svojcem

– psihosocialna obravnava uporabnikov substitucij-
skega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdra-
vljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto – 
»metadonska ambulanta« (minimalno 2uri/teden)

– obravnava občanov Občine Novo mesto – od-
visnikov, ki so na prestajanju zaporne kazni zapora v 
zavodih za prestajanje kazni (svetovalni obiski v času 
prestajanja kazni ter postpenalna obravnava);

F urejanje posvetovalno‑informacijskega spletnega 
portala lokalne akcijske skupine LAS;

G koordinacija delovanja skupine LAS (povezova-
nje članov – interdisciplinarnost, organizacija sestankov 
skupine, priprava letnega programa dela LAS, povezo-
vanje z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami na regij-
ski in nacionalni ravni);

H strokovna in organizacijska podpora delovanju 
sprejemnega in dnevnega centra za odvisnike Novo 
mesto.

Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, E in F, 
morajo biti za uporabnike brezplačne. Prav tako morajo 
biti preventivne dejavnosti, opisane pod točkama A in B 
brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne 
sme zgoraj navedenega načrtovanega preventivnega 
dela po šolah zaračunavati šolam samim.

V postopku javnega razpisa bo izbran samo en 
prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih de-
javnosti skupine LAS dodeljena celotna razpisana sred-
stva.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije 

(društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni 
zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki 
Sloveniji

Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziro-
ma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne 
občine Novo mesto.

Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine 

Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno oprede-

ljeno delovanje tudi na področju, ki je
predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogo-

je za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 

prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na po-

dročju, za katero se prijavljajo;
– v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo 

mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine 
Novo mesto za področje, ki je predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepo-
polnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpol-
njujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev bodo upora-

bljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa z namenom 

razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter 

jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi 

drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v Mestni občini Novo mesto izvaja programe in 

projekte s področja zasvojenosti že več let, pri čemer 
gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvaja-
nega dela med lokalnim prebivalstvom, posebej med 
mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela 
s človeškimi viri;

– prijavitelj je imel programe in projekte že sofinan-
cirane iz občinskih proračunskih sredstev v preteklih 
letih.

6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2013. Prijava mora vsebovati 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s 
sklepom zavržene.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS 

in traja 15 dni. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 15. dne 
od objave v Uradnem listu RS (velja datum poštnega 
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova 
cesta 1, 8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja 
lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti 
v Mestni občini Novo mesto za leto 2013«. Na hrbtni 
strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo 
prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno odda-
ne. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo 
s sklepom zavržene.

9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo zače-
lo v roku osmih delovnih dni od zaključka javnega raz-
pisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge 
bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s 
sklepom župana zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od 
izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranim 
izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 
2013, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način korišče-
nja proračunskih sredstev.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na 

Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo na Mestni občini 
Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo 
mesto na naslovu: www.novomesto.si (rubrika: Javna 
obvestila).

http://www.novomesto.si/
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zain-
teresirani prejmejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in 
socialo Mestne občine Novo mesto, Ivanka Kumelj, tel. 
07/39‑39‑324, e‑pošta: ivanka.kumelj@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

Št. 13/0028 Ob‑1295/13

Na podlagi točke 3.5. Spremembe in dopolnitve 
razpisne dokumentacije Navodil prijaviteljem za pri-
pravo vloge (prijave) v zadevi Javnega razpisa za 
podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejav-
nosti na območju Občine Markovci, koncedent Občina 
Markovci objavlja dopolnila – spremembe in dopolni-
tve razpisne dokumentacije v zadevi javnega razpi-
sa za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške 
dejavnosti.

1. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
lekarniške dejavnosti, katerega razpisna dokumentacija 
se spreminja in dopolnjuje, je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012.

2. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentaci-
je so objavljene na spletni strani Občine Markovci, prav 
tako je na spletni strani občine objavljeno prečiščeno 
besedilo razpisne dokumentacije.

3. Hkrati s spremembami in dopolnitvami razpisne 
dokumentacije koncedent Občina Markovci podaljšuje 
rok za oddajo vlog, in sicer do 27. februarja 2013, do 
12. ure. Odpiranje vlog bo istega dne, tj. 27. 2. 2013, 
ob 13. uri.

Občina Markovci

 Ob‑1307/13

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka 
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otro-
ških in mladinskih programov in projektov iz sredstev 
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:

– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in 
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja 
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med 
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja 
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigova-
nja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja 
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in 
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne parti-
cipacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga o 
družbenih vprašanjih.

– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe 
in projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposa-
bljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega 
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega 
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, so-
delovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, 
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, pre-
prečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilno-

sti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, 
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih, 
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne 
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega 
časa, informacijske dejavnosti.

Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in 
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska 
projekta.

Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko 
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim 
zaporedjem in trajanjem izvedbe.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

2. Okvirna višina finančnih sredstev, ki so predmet 
razpisa, je 50.000 €.

Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se viši-
na sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalan-
sa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi 
razpisanih sredstev.

Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v 
letu 2013.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in 
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova 
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in 
mladinskim programom in projektom za opravljanje in 
razvoj dejavnosti.

3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mla-
dinskih programov in projektov profitnega značaja, od-
hodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja 
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup 
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih 
potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, špor-
tnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja od-
visnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravlje-
nje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo 
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe 
in projekte.

4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in 
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje 
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma 
drugih proračunskih postavk:

a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, kate-

rih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali 

enoto, v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz 
mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov in projektov 
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma 
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno 

mailto:ivanka.kumelj@novomesto.si
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izmed dejavnosti, opredeljeno v ustanovitvenem aktu 
oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine 
oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,

– program ali projekt je neprofitne narave (višina 
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani 
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta,

– program ali projekt mora biti izveden na območju 
mestne občine,

– vsebina programa ali projekta mora ustrezati 
predmetu javnega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali.

6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani 
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku 
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.

Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in 
projektov poteka v dveh krogih ocenjevanja.

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte 
na podlagi naslednjih kriterijev: utemeljenost in pomen 
programa/projekta (do 30 točk); program/projekt pripo-
more k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške 
in mladinske ponudbe v mestni občini (do 20 točk); 
inovativnost programa/projekta (do 5 točk); povezova-
nje z drugimi izvajalci (do 5 točk); dostopnost progra-
ma/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne obči-
ne: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična 
dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk); delovanje 
prijavitelja s statusom v javnem interesu (5 točk); izva-
janje programa/projekta več kot dve leti (5 točk); delež 
lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk);

V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program ozi-
roma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 
1. kroga dosežejo najmanj 50 točk.

Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte 
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma 
projekta (do 100 točk) in finančnega vrednotenja progra-
ma oziroma projekta (do 50 točk).

7. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne do-
kumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddel-
ka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 
(soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova‑gorica.
si, pod rubriko »Javni razpisi«.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak 
posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziro-
ma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena 
projekta.

8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova 
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glav-
ni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako 
»Javni razpis – OMD 2013 – Ne odpiraj, do vključno 
1. 3. 2013, do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 
1. 3. 2013 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in 
nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadalj-
njega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških 
in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlan-
ska strokovna komisija, imenovana s strani župana. 
Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev 
opravlja strokovni organ.

10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 1. 3. 
2013, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno 
obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.

12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na 
tel.: 05/33‑50‑353 (Robert Cencič).

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1308/13

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofi-
nanciranju programov na področju tehnične kulture v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12), 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov  
na področju tehnične kulture  

v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnič-

ne kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 se 
bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji 
programi: modelarstvo, padalstvo, jamarstvo, potaplja-
štvo, rezbarstvo, podvodna fotografija, radioamaterstvo, 
motociklizem, avtomobilizem, astronomija, letalstvo.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

II. Okvirna višina finančnih sredstev, ki so predmet 
razpisa, je 40.000 €.
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Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se viši-
na sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalan-
sa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi 
razpisanih sredstev.

Programi morajo biti realizirani in dodeljena sred-
stva porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj 
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju 
Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne 
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa teh-
nične kulture.

III. Mestna občina ne sofinancira: programov teh-
nične kulture profitnega značaja, odhodkov za plače pri-
javiteljev, formalnega izobraževanja (redno in izredno) 
na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževa-
nje nepremičnin in opreme, programov, ki predstavljajo 
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe 
in projekte.

IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni finan-
cirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih 
proračunskih postavk in sicer:

– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpol-

njevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju 

tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja 
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti v 
ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-
štva in zveze društev),

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljeno redno, organizirano in ustre-
zno strokovno vodeno dejavnost vsaj enkrat na teden in 
vsaj devet mesecev v koledarskem letu,

– imajo najmanj 70 % aktivnih članov iz mestne 
občine,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine 
oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– program mora biti v pretežnem delu izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podla-
gi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofi-
nanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva in sicer: 
število članov društva s stalnim prebivališčem na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica (do 25 točk), finančna 
konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg 
programa (do 200 točk), organizacija tekmovanj (do 40 
točk), udeležba na tekmovanjih (do 40 točk), status du-
štva, ki deluje v javnem interesu (10 točk). Podrobnejša 
merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je se-
stavni del tega razpisa.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana iz-
ključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem 
obrazcu. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stra-
ni Mestne občine Nova Gorica, www.nova‑gorica.si, 
pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za 
družbene dejavnosti (soba III/27). Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel.: 05/33‑50‑353 
(Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z 
oznako »Javni razpis – TK 2013 – Ne odpiraj, do vključ-
no 25. februarja 2013, do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 
25. 2. 2013, do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in 
nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadalj-
njega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oce-
no programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo 25. 2. 2013, v pro-
storih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o 
sofinanciranju programov v roku do 45 dni od dneva 
odpiranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica
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 Ob‑1309/13

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o 
sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12), objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje programov  

s področja zasvojenosti  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013

I. V letu 2013 se bodo iz proračunskih sredstev so-
financirali naslednji programi s področja zasvojenosti v 
interesu Mestne občine Nova Gorica:

Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z ekperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 

izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

Predmet tega razpisa niso odhodki za plače pri-
javiteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno 
in izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdr-
ževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, 
ki isti program prijavijo na druge razpise mestne ob-
čine in so jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, 
programi, ki so financirani iz drugih sredstev mestne 
občine.

II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sred-
stev znaša 20.000,00 EUR in sicer do 12.000,00 EUR za 
programe iz sklopa B, do 3.000,00 EUR za program iz 
sklopa C in do 5.000,00 EUR za programa iz sklopa D. 
Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvir-
ne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina 
sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa 
proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi 
razpisanih sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

III. Na javni razpis za sofinanciranje programov s 
področja zasvojenosti se lahko prijavijo:

– nevladne organizacije (društva, ustanove, nepro-
fitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe 
v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih pred-
pisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega 
varstva,

– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s 
področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost 
je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi za-
konskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejav-
nosti s področja zasvojenosti.

Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o 
gospodarskih družbah.

IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovi-
tvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo 
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),

– program se izvaja na območju in v interesu me-
stne občine,

– program je neprofitne oziroma nekomercialne 
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine 
odhodkov),

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi zadnjega javnega 
razpisa, če so na njem sodelovali.

V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena iz-
ključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica http://www.nova‑gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka 
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov: Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako 
“Javni razpis sofinanciranje programov s področja za-
svojenosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.

Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 25. 2. 
2013, do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 25. 2. 2013 do 10. ure, prispe na naslov naročnika 
oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nad-
stropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma 
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru 
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega 
razpisa navesti tudi:. Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.

Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se 
bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za 
prijavo na razpis.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih 
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena ose-
ba, pristojni organ zavrže s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga for-
malno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih 
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopol-
nitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem 
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in 
sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne do-
polni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže 
s sklepom.

VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za izbor programov: vsebina predloženega pro-
grama (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa 
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna 
finančna konstrukcija predloženega programa (do 40 
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točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni 
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija dose-
ganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki 
je sestavni del tega razpisa.

Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi 
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število tock 
je 250. Končno število točk za posamezen program je 
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene uprav-
nega organa. Program se sofinancira le v primeru, da 
doseže vsaj 70 % možnih tock (najmanj 175 točk od 
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo 
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. 
Kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom 
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od 
250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za 
izračun sofinanciranja posameznega programa je nave-
dena v razpisni dokuntaciji.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
45 dni od dneva odpiranja vlog.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na 
tel. 05/33‑50‑352 (Marinka Saksida).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 5/2013 Ob-1310/13

Na podlagi 12. in 16. člena Odloka o mladinskem 
delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje, št. 13/2007), Lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Strategija 
za mlade MOV 2010 – 2015« (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 10/2010) in Pravilnika o vrednotenju 
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financira-
jo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 04/2011), objavlja Mestna občina Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za sofinanciranje in financiranje projektov mladih 
za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih v Mestni občini Velenje  
v letu 2013

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in finan-

ciranje projektov lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo 
izvajalci realizirali v letu 2013.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, 
ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter soli-
darnosti in so naslednje:

– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso 

del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko‑politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezo-

vanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so 

namenjene mladim.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh 

spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
II. Prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Velenje.

Projekte vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki so 
vključeni v lokalni program, lahko prijavijo le pravne 
osebe javnega prava.

III. Razpisni rok: razpis se prične 1. februarja 2013 
in se zaključi 4. marca 2013.

IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in merili razpisa.
Prijavitelji morajo prijave oddati osebno ali pripo-

ročeno po pošti do 4. marca 2013 na naslov: Mestna 
občina Velenje – sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 
Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – projekti 
lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2013«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale 
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in 
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obrav-
navane.

Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem 
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2013 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za 
izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 7. marca 
2013 ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejav-
nosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 
Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kan-
didira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: 
komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja 
merila:

a) jasnost postavljenih ciljev,
b) reference izvajalca projekta,
c) predviden doseg projekta,
d) finančna konstrukcija projekta,
e) predviden način izvedbe projekta,
f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri 

projektu,
g) partnerstva v projektu,
h) povezanost projekta z varstvom okolja.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni 

del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zago-

tovljena sredstva v višini 35.000 € – od tega zneska je 
20.000 € namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina 
Velenje financirala v celoti, 15.000 € pa je namenjenih za 
projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v 
višini 50 % vrednosti projekta. V primeru, da projekti, ki 
jih MOV financira v celoti, ne bodo porabili vseh razpi-
sanih sredstev v višini 20.000 €, se bo ostanek sredstev 
namenil za projekte, ki jih MOV sofinancira v višini 50 % 
in obratno – če projekti, ki jih MOV sofinancira v višini 
50 %, ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 
15.000 €, se bo ostanek sredstev namenil za projekte, 
ki jih MOV financira v celoti.
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Projekti, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinanci-
rala ali financirala, so razdeljeni v dva ranga:

– prvi rang predstavljajo projekti, ki bodo financirani 
100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ne sme 
presegati 4.000 €,

– drugi rang predstavljajo projekti, ki bodo sofinan-
cirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja 
ne sme presegati 2.000 €.

Na osnovi vrednotenja se bo pripravil seznam pro-
jektov, uvrščenih od najvišjega do najnižjega števila 
točk. Projekti se bodo sofinancirali ali financirali po vr-
stnem redu do porabe sredstev.

Mestna občina Velenje bo financirala naslednje ak-
tivnosti, povezane s projekti iz lokalnega programa, v 
deležih, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Zap. 
št.

Naziv projekta iz lokalnega programa Delež (so)financiranja Opis aktivnosti

1. Letni kino 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira glasbeni, filmski, 
gledališki, športni, izobraževalni, … 
program na območju Letnega kina

2. Bike (skate) park – multiadrenalinski park 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financirajo tekmovanja na 
nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancirajo manjša srečanja 
oziroma tekmovanja

3. Plesna dvorana 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financirajo tekmovanja na 
nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancirajo manjši dogodki 
kot so delavnice, večerna druženja, 
srečanja, manjša tekmovanja

4. Zaposlovanje mladih 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira izvedba predstavi-
tev zaposlitvenih programov, podjetij, 
izdelavo novih komunikacijskih orodij 
za baziranje znanja (spletna stran z 
bazo kandidatov za zaposlitev, …);
50 % se sofinancirajo razni dogodki 
kot so delavnice, predavanja, predsta-
vitev, promocija neformalnega izobra-
ževanja, …)

5. Pomoč mladim glede nasilja med/nad mladi-
mi, nasilja v družini

1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira vzpostavitev mreže 
pomoči žrtvam nasilja (npr. varnih hiš, 
kriznih centrov,…);
50 % se sofinancirajo predavanja o na-
silju, preprečevanje nasilja, ozavešča-
nje o nasilju, pomoč žrtvam,…

6. Dodatni prostor za galerijsko dejavnost, digi-
talna mestna galerija

1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

Kot dodatni prostor se ponuja razsta-
višče v preddverju občinske stavbe, 
galerijo 'hodnik' v novem mladinskem 
hotelu. Razstavišče 360 na otroškem 
igrišču,…
100 % se financira:
postavitev digitalne mestne galerije, 
gostovanje svetovno priznanih ume-
tnin in ustvarjalcev,...
50 % se sofinancira:
razstave na novih lokacijah, inovativne 
(drugačen) razstave, serijo razstav,…

7. Klasirnica 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira program objekta 
kot celote;
50 % se sofinancirajo enkratni dogodki 
oziroma projekti v objektu, namenjeni 
promociji itd. subkulture

8. Potovanja za mlade 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira program socialno 
najbolj ogroženih mladih;
50 % se sofinancirajo mladinske izme-
njava, kot npr. preko programa Mladi 
v akciji
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Zap. 
št.

Naziv projekta iz lokalnega programa Delež (so)financiranja Opis aktivnosti

9. Več koncertov 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira velike koncerte, ki 
niso komercialne narave (največ en 
koncert na leto);
50 % se sofinancira koncertne cikle 
programov, ki niso komercialne narave 
in v MOV niso dovolj dobro zastopani

10. Digitalne info točke 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira (enkratni) nakup in 
vzpostavitev sistema informiranja za 
izvedbo info točk;
50 % se sofinancira program izvajanja 
in informiranja digitalnih info točk

11. Učilnica v naravi (npr. park; fotografske de-
lavnice, natečaji, slikarstvo, ustvarjalnost,…)
Poučevanje v naravi

1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira (enkratni) nakup za 
opremo in izvedbo učilnice
50 % se sofinancira program učilnice

12. Letni bazen 100 % se financira:
tekmovanja na nacionalni oziroma 
mednarodni ravni
50 % se sofinancira manjša tekmova-
nja

13. Mladinska liga (košarka, nogomet, odbojka) 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira izvedba lige ene 
panoge oziroma vseh treh skupaj

14. Promocija prostovoljstva 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira celotna izvedba na-
tečaja naj prostovoljec Velenja;
50 % se sofinancirajo prostovoljske ak-
cije, ki spodbujajo in krepijo prostovolj-
sko delo med mladimi 

15. Izobraževanje na področju zdravstvene pre-
ventive

2. rang = 50 % 50 % se sofinancirajo predavanja, iz-
obraževanja, seminarje, delavnice,... 
na to tematiko 

16. Krvodajalska akcija 1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira celotna izvedba kr-
vodajalske akcije;
50 % se sofinancirajo aktivnosti za 
dvig zavedanja pomena darovanja krvi 
(predavanja,...) 

17. Solidarnost do socialno šibkih 2. rang = 50 % 50 % se sofinancirajo aktivnosti za 
pomoč socialno ogroženim mladim in 
njihovim družinam (zbiralne akcije, po-
moč na domu, predavanja o prepozna-
vanju in pomoči takšnim osebam,...) 

18. Ureditev smučišča Šalek – pozimi in bike 
park poleti

1. rang = 100 %

2. rang = 50 %

100 % se financira
tekmovanja na nacionalni in evropski 
ravni
50 % se sofinancira
manjša tekmovanja

19. Tematsko porisati sobe v Mladinskem hotelu 
Velenje

2. rang = 50 % 50 % se sofinancira program za izved-
bo akcije kot npr. »artist in rezidence«. 

20. Ozaveščanje o varčni rabi energije 2. rang = 50 % 50 % se sofinancirajo delavnice, pre-
davanja, izobraževanja,... 

21. Eko akcije 2. rang = 50 % 50 % se sofinancirajo delavnice, pre-
davanja, izobraževanja,... 

22. Stalni lan party 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira
postavitev mreže, nakup opreme za 
lan in nakup iger

23. Okrogle mize, potopisna predavanja, delav-
nice

2. rang = 50 % 50 % se sofinancira ciklus predavanj, 
okroglih miz, delavnic,... 

24. Promocijska akcija za vključitev predmeta 
'državljanska vzgoja' v izobraževalni proces

2. rang = 50 % 50 % se sofinancira
promocijske aktivnosti

25. Več dogodkov za koncerte na prostoru Gra-
du Velenje

2. rang = 50 % 50 % se sofinancira še neizvedene, 
inovativne programske aktivnosti na 
tem območju 

26. Skupni info dan vseh mladinskih organizacij 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira aktivnosti, name-
njene povezovanju, sodelovanju mla-
dinskih organizacij in združevanju so-
rodnih projektov teh organizacij 



Stran 408 / Št. 10 / 1. 2. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2013. Mestna občina 
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji 
sklenila pogodbe o (so)financiranju izbranih mladinskih 
projektov v letu 2013.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega 
razpisa.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Vele-
nje http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali 
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delov-
ni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Spreje-
mna 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 zaintere-
sirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89‑61‑678 
(Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti, darja.pla-
znik@velenje.si.

Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.
si (priložnosti / javne objave).

Mestna občina Velenje

Št. 6/2013 Ob-1311/13

Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 13/2007) in Pravilnika o vrednotenju mla-
dinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega pro-
grama razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz 
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 04/2011), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 
1, 3320 Velenje

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih 

aktivnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala 
Mestna občina Velenje

I. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladin-

skih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali 
v letu 2013.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, 
ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter soli-
darnosti in so naslednje:

– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso 

del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko‑politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezo-

vanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so 

namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse 

dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot 
projekti organizacij članic Mladinskega sveta Velenje.

Sofinancirajo se tudi mladinske projektne dejavno-
sti posameznikov s stalnim prebivališčem v Mestni obči-
ni Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami 
članic Mladinskega sveta Velenje.

Mladinska projektna aktivnost je posamična aktiv-
nost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.

Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh 
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opre-
ma za mladinsko dejavnost niso predmet tega razpisa.

Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofi-
nancirani.

II. Prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije članice Mladinskega sveta Velenje,
– posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni 

občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organiza-
cijami članic Mladinskega sveta Velenje.

Informacija o organizacijah članic Mladinskega sve-
ta Velenje je dosegljiva na spletni strani, www.msv.si.

III. Razpisni rok: razpis se prične 1. februarja 2013 
in se zaključi 4. marca 2013.

IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 4. marca 2013 

(velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina 
Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z 
oznako:

»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – mladinske 
projektne aktivnosti 2013«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner 
pa lahko sodeluje v več projektih.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale 
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in 
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obrav-
navane.

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

Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem 
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2013 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za 
izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 7. marca 
2013 ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejav-
nosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 
Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kan-
didira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: 
komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja 
merila:

a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta,
f) predviden način izvedbe projekta in
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni 

del razpisne dokumentacije.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 1. 2. 2013 / Stran 409 

VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo 
javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva 
v višini 10.600 €.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2013. Mestna občina 
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji 
sklenila pogodbe o sofinanciranju izbranega mladinske-
ga projekta v letu 2013.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega 
razpisa.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje 
http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali pa jo 
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na 
naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna 
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po telefonu vsak delovni dan na tel.: 03/89‑61‑678 
(Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti, darja.pla-
znik@velenje.si.

Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.
si (priložnosti/javne objave).

Mestna občina Velenje

Št. 354‑8/2009‑30 Ob‑1317/13

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno‑zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o 
predmetu in pogojih za opravljanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe distribucije toplote na območju 
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 2/13) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne 

lokalne gospodarske javne službe distribucije 
toplote na območju Občine Oplotnica

Naročnik: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 
Oplotnica.

1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-
vljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distri-
bucije toplote na območju Občine Oplotnica.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Oplotnica, www.oplotnica.si

5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Na prednji strani ovojnice 
morajo biti navedeno: Občina Oplotnica, Goriška cesta 
4, 2317 Oplotnica.

Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Koncesija za 
distribucijo toplote”.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 5. 3. 2013, 
do 11. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka 
za oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo 

pri kontaktni osebi: Bojana Vučina, tel.: 02/845‑09‑05, 
e-pošta: bojanav.oplotnica@siol.net.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: bojanav.oplo-
tnica@siol.net.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavil na spletni strani Občine Oplotnica: www. 
oplotnica.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Oplotni-
ca: www. Oplotnica.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe in izku-

šnje v zvezi z izvedbo primerljivih gradenj.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpi-
sno dokumentacijo.
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Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Oplotnica

Št. 430‑8/2013 Ob‑1321/13

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomo-
či za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07), Odloka o pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 103/12) in sklepa župana o imenovanju komisije 
za izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih pomo-
či za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini 
Zagorje ob Savi za leto 2013, št. 430‑8/2013, z dne 24. 1. 
2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja 

podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi  
za leto 2013

I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za programe razvoja podeželja in kmetij-
stva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013 v okvirni višini 
36.450 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Ukrep Okvirna višina 
sredstev (EUR)

1. Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev 25.920

2. Urejanje pašnikov  
(ograditev s pašno ograjo)

10.530
3. Urejanje kmetijskih zemljišč  
in dostopov

III. Upravičenci – pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so 

upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in 
fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na 
območju Občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali na-
jemu najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč (naložbe v rastli-
njake, plastenjake, sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih 
zemljišč za ukrepe iz poglavja II na navedenem območju 
ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) 
vpisano v register KMG pri pristojnem državnem uprav-
nem organu in izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene 
pri posameznih ukrepih iz tega razpisa.

IV. Ukrepi
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živino-

rejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG, razen za rejo 

toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Upravičeni 
stroški so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov za-
radi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški na-
kupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za 
krmljenje, molžo in izločke …), nakup materiala, nove 
opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih ži-
vinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija 
ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnje-
vanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinanci-
rati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanci-
ranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma 
prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih 
trajnih nasadov minimalne površine 0,3 ha (ne velja za: 
prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin), 
stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziro-
ma plastenjaka (minimalno 200 m2) s pripadajočo novo 
opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma 
plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež proti 
toči (minimalno 0,3 ha), stroški honorarjev arhitektov, 
inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, 
nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni 
in pravni stroški niso opravičljivi).

Podpore se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pra-
vic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče 
stroške proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev.

K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji pre-
dložiti še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež 
rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2012, D 
obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov 
na površino za leto 2012, vsa potrebna dovoljenja za iz-
vedbo investicije (kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo 
dovoljenja), načrt ureditve hleva s popisom del, opreme 
in tehnologijo reje (pri naložbah v hleve), načrt ureditve 
kozolca s popisom del, opreme (pri naložbah v kozol-
ce), načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih 
s popisom del in materiala (pri naložbah v sadovnjake, 
v primeru, da gre za nakup mreže proti toči), predračun 
naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključe-
na pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in 
dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG 
ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve in kozolce 
mora imeti upravičenec najmanj 3 GVŽ – upošteva se 
tudi kombinirana reja.

2. Urejanje pašnikov (ograditev s pašno ograjo)
Predmet podpore so: stroški nakupa in postavi-

tve ograje za ograditev pašnikov z električno ograjo in 
pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa 
opreme za ureditev napajališč za živino, stroški honorar-
jev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije 
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, 
kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).

K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti 
še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež rejnih 
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2012, kopijo 
pašnega načrta s popisom del, opreme in tehnologijo 
paše (izdela strokovna služba) in predračun naložbe 
(izdela trgovec). Naložba še ne sme biti izvedena, za-
ključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi 
in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG 
ni podjetje v težavah.

3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih storitev za od-

stranjevanje skal, planiranje zemljišča, stroški strojnih 
storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih in trav-
niških poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije 
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, 
kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
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K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti 
še dodatno dokumentacijo: D obrazec – prijava površin 
kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2012, 
načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela strokovna 
služba), pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in 
material za drenažo, oprema za namakanje in nama-
kalna dela, ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, 
v kolikor je le‑to potrebno, predračun izvajalca strojnih 
storitev. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa 
mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila 
se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje 
v težavah.

Sofinanciranje za razpisane ukrepe znaša do 50 % 
upravičenih stroškov za KMG, ki so na OMD območjih 
in do 40 % upravičenih stroškov za KMG, ki so na ostalih 
območjih oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto. Sred-
stva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo iz »SM 08028 
– Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za ukrep pod 
točko 2 in 3 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in 
ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2013.

V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Na podlagi razpoložljivih sredstev in pravočasno 

prispelih popolnih vlog za posamezne ukrepe – vsota 
vseh predračunov za upravičene stroške, bo izraču-
nan količnik, kot osnova za informativni izračun ne-
povratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o 
izboru obveščeni z informativno odločbo v roku 30 dni 
po zaključku javnega razpisa. V informativni odločbi 
bo navedena informativna višina sofinanciranja prija-
vljenega ukrepa glede na predložen/‑e predračun/‑e, 
določen pa bo tudi rok za oddajo dokazil – dovoljenj in 
računov o opravljenih storitvah. Računi upravičencev 
o opravljenih storitvah bodo dokončna osnova za po-
novni izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in 
vsoto vseh računov za upravičene stroške, s tem pa 
tudi dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja 
prijavljenega ukrepa. V kolikor bo vrednost na računu 
višja od vrednosti na predračunu, se upošteva predra-
čunska vrednost. Upravičenci bodo po oddaji računov 
o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe in bili hkrati 
pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih skupna 
višina naložbe presega vrednost 10.000 EUR, bo kot 
osnova za izračun količnikov in višine sofinanciranja 
prijavljenega ukrepa, upoštevana maksimalna višina 
10.000 EUR. Upravičeni so le tisti stroške naložbe, ki 
nastanejo od izdaje informativne odločbe dalje. Stroški, 
nastali pred izdajo informativne odločbe, niso upraviče-
ni stroški. Upravičeni so le stroški, povezani s pripravo 
vloge (načrt ureditve pašnika, načrt urejanja kmetijskih 
zemljišč).

VI. Način in kraj oddaje vlog
Pisne vloge (obrazce s predpisanimi prilogami) 

oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina 
Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis 
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2013«. 
Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji od-
dajo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje 
ob Savi. Vlagatelj lahko kandidira na več ukrepov iz 
tega javnega razpisa, vsak ukrep pa mora biti v ločeni 
ovojnici.

VII. Rok za prijavo na javni razpis
Rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od 

dneva objave v Uradnem listu in se zaključi 25. 2. 2013 
ob 12. uri (datum in ura prispetja oziroma vročitve vlo-
ge).

VIII. Obravnavanje vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za 

razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje 
župan. Odpiranje vlog bo 27. 2. 2013 ob 13. uri, na se-
dežu Občine Zagorje ob Savi in ne bo javno. Prepozno 
prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo 
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja ne-
popolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev 
je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, 
se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upra-
vičenci bodo o izboru obveščeni z informativno odločbo 
najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. V 
informativni odločbi bo določen rok za oddajo dokazil o 
zaključku prijavljene naložbe. Po preteku roka za oddajo 
dokazil o zaključku prijavljene naložbe bodo z izbrani-
mi prejemniki sredstev sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 
Če prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema pogod-
be ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena v letu 2013. Kolikor bo 
na posamezen ukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta 
sredstva prenesena na ukrep, kjer je število vlog večje 
od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma 
odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in 
kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posa-
mezne ukrepe, je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni 
pisarni in vložišču ter na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi, www.zagorje.si. Vse informacije v zvezi z javnim 
razpisom dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, v pisarni št. 208 
ali po tel.: 03/56‑55‑713 (Damir Kozolič).

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430‑7/2013 Ob‑1322/13

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12), Odloka o prora-
čunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 103/12) in sklepa o izvedbi javnega razpisa, št. 
430‑7/2013 z dne 24. 1. 2013, Občina Zagorje ob Savi 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju 
kmetijstva za leto 2013 v Občini Zagorje ob Savi

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 
dela društev na področju kmetijstva.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma zveza 

društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma so 
registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo 
tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so 
vključeni tudi člani (nosilci kmetijskih gospodarstev) z 
območja Občine Zagorje ob Savi,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,

– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
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– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-
rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov,

– delujejo na oziroma za področje kmetijstva naj-
manj eno leto (registracija).

3. Okvirna vrednost: okvirna višina razpisanih sred-
stev znaša 5.730,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdela-
na vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v 
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v 
zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako 
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi društev 
na področju kmetijstva 2013«. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Od-
delku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine 
Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56‑55‑713 in 
Vlasta Šribar, tel. 03/56‑55‑718).

8. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 18. 2. 
2013, do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in 
pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, 
ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega 
datuma in ure. Nepravilno označene in prepozno prispe-
le vloge bodo zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje 

župan. Odpiranje vlog bo 20. 2. 2013, ob 10. uri in ne 
bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 
8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne 
dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji 
pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozva-
ni k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena 
pritožba v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za 
ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430‑6/2013 Ob‑1323/13

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12), Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 
103/12) in sklepa župana št. 430‑6/2013 z dne 24. 1. 
2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev  

za leto 2013 v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 

dela turističnih društev za leto 2013.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov in

– delujejo najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanci-

ranje programov turističnih društev za leto 2013 znaša 
5.350,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdela-
na vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v 
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno 
oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi 
turističnih društev 2013«. Dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob 
Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56‑55‑713 in Vlasta Šribar, 
tel. 03/56‑55‑718).

8. Rok za oddajo vlog je 18. 2. 2013 do 12. ure. 
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene 
vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele 
oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure. 
Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo 
zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje 

župan. Odpiranje vlog bo 20. 2. 2013, ob 8. uri in ne bo 
javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev 
je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni 
ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji 
pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani 
k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritož-
ba v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje 
vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v kate-
rih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi
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Št. 430‑9/2013‑2 Ob‑1324/13

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB 4), 214. do 231. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Odloka o 
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 103/12), in sklepa župana št. 430‑9/2013, z 
dne 24. 1. 2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih  
in humanitarnih organizacij v letu 2013  

(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov inva-

lidskih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se 

lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, ven-

dar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti in

– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji pro-
gramov in načrtov.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanci-
ranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij 
za leto 2013 je 11.340,00 €.

Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana 
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dne-
va te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. 
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5.

Način predložitve prijav in dodatne informacije v 
zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se 
odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in 
vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, 
programi invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 
2013«. Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti nave-
den naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blan-
ka Šmit, tel. 03/56‑55‑730).

Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse 
prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje 
do 18. februarja 2013, in sicer do 12. ure. Nepravočasne 
prijave ne bodo obravnavane.

Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu 
razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na ta razpis. 
O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi 
sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo skle-
njene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430‑10/2013‑2 Ob‑1325/13

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 41/04) in Odloka o proračunu Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev 

in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za leto 2013

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in pro-
gramov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki 
delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika 
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom so-
financirala:

– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in priredi-

tvah ter izvedbo samostojnih nastopov,
– stroške opreme, založništva in materialne stro-

ške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupi-

ne tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so regi-

strirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo 

dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih kulturnih aktivnosti,

– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani upravnega 

organa društva, namenjen čim večjemu številu uporab-
nikov in finančni načrt,

– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov,

– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom 

13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci, ki 
imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi in sicer v 
primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na obmo-
čju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na 
Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci 
izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za 
sodelovanje na razpisu.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofi-
nanciranje razpisanih programov v letu 2013 znaša 
49.250,00 €, od tega bo 800,00 € namenjenih za »inter-
ventna sredstva« in za izvajalce in njihove programe, 
opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za 
sodelovanje na razpisu«.

Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2013.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izva-
jalci od dneva objave do izteka prijavnega roka dobijo v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna 
tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi, www.
zagorje.si.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne 

dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite 
ali oddajte po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne 
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odpiraj – prijava na razpis – Kultura 2013. Rok za oddajo 
prijave je 25. februar 2013, do 12. ure.

Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo 

izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30‑ih 
dni po preteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O mo-
rebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči 
župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene med-
sebojne pravice in obveznosti.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
teresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo (Blanka Šmit, tel. 03/56‑55‑730).

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430‑4/2013‑2 Ob‑1326/13

Na podlagi določil 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5. člena Odloka za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi 
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS, št. 
38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob 
Savi za leto 2013, Odloka o proračunu Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) ter skle-
pa župana št. 430‑4/2013‑1 z dne 24. 1. 2013, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Občini 

Zagorje ob Savi za leto 2013
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2013 iz sredstev 

proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi 
vsebinami:

– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– Športna rekreacija
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 

proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci progra-
mov na področju športa:

– Športna društva in klubi ter zveze športnih dru-
štev,

– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa,

– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-

javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa morajo iz-

polnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– občini redno dostavljajo podatke o članstvu, po-
ročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila 
o doseženih rezultatih,

– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so 
podlaga za vrednotenje športnih programov.

IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in 
dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani 
na osnovi Odloka za vrednotenje športnih programov v 
Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, 
Uradni list RS, št. 38/04).

V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov športa za leto 2013 znaša 61.370,00 €.

Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi jav-
nega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo 
biti porabljena v letu 2013.

VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje. 
si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih 
ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5.

VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v 
zvezi z razpisom: vloga na predpisanih razpisnih obraz-
cih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika 
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – 
Šport 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno 
naveden naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta 
Šribar, tel. 03/56‑55‑718).

VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse 
vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje 
do 25. 2. 2013, do 9. ure.

IX. Javno odpiranje vlog bo 25. 2. 2013, ob 12. uri, 
v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.

X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci 
športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o 
sofinanciranju športnih programov v letu 2013.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430‑5/2013‑2 Ob‑1327/13

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 214. do 231. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka o 
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 103/12), sklepa župana št. 430‑5/2013‑1 z 
dne 24. 1. 2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj  

v letu 2013 v Občini Zagorje ob Savi  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov na-
jema dvoran oziroma vzdrževanje igrišč, ter stroškov 
tekmovanj (prijavnin, stroškov sodnikov in tehničnih 
delegatov, ter stroškov prisotne zdravstvene službe 
na tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v 
kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, 
ki nastopajo v teh ekipah, nimajo možnosti individual-
nega nastopanja.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma 

klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o dru-

štvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini Zagorje 

ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogo-

je za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,

http://www.zagorje
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– so v primeru, da je bil njihov program v preteklem 
letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili 
vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinancira-
nih programov,

– pojavljajo se v osrednjih slovenskih medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

ekipnih državnih tekmovanj za leto 2013 je 42.330,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključ-
no na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.
si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se 
odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in 
vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis eki-
pna tekmovanja – 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora 
obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta 
Šribar, tel. 03/56‑55‑718).

8. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse 
prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasne-
je do 18. 2. 2013, do 11. ure. Nepravočasne prijave ne 
bodo obravnavane.

9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog na razpis ne 
bo javno. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s skle-
pom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka 
za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep 
odloča župan občine. Vložena pritožba ne zadrži podpi-
sa pogodb z ostalimi izvajalci. O pritožbi odloči župan, 
njegova odločitev je dokončna.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob‑1342/13

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 
in 39/08) ter na podlagi sklepa župana št. 322‑3/2013, 
z dne 24. januarja 2013, Mestna občina Koper  
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditve  

»Silvestrovanje v Kopru 2013/2014«
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor organizatorja pri-

reditve za sofinanciranje prireditve »Silvestrovanje v 
Kopru 2013/2014«.

II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podje-

tniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa 
ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj eno refe-

renco pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih 
prireditev, ki je premet razpisa.

Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahte-

vanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognje-

meta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »Silve-

strovanje v Kopru 2013/2014«,
– podroben opis vsebine programa »Silvestrovanje 

v Kopru 2013/2014«, (točne nazive izvajalcev, ure izved-
be programa, lokacije prireditve …),

– dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, 
pogodbe …) o izvedbi programa s strani izvajalcev, na-
vedenih v prijavljenem programu prireditve.

Program mora zajemati najmanj naslednje vsebine, 
po predpisanem terminu in urniku:

– termin in ura: program prireditve se mora izvajati 
od najkasneje 21. ure – 31. decembra 2013, do najka-
sneje 2. ure zjutraj – 1. januarja 2014;

– lokacija: koprski mandrač (najmanj do 24. ure na 
silvestrski večer) in/ali Taverna. V primeru slabega vre-
mena se lahko celotni program izvede v Taverni;

– zapore: potrebno je zagotoviti začasno zaporo 
Pristaniške ulice najmanj od 22.–2. ure;

– vsebina: izvedba zabavno glasbenega programa 
z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno 
zasedbo, povezovalca/animatorja programa (ki pove-
zuje prireditev od njenega začetka do konca, ki izvede 
skupaj z obiskovalci odštevanje sekund do novega leta 
v živo, digitalno (projicirano) odštevanje, organizacija 
izvedbe ognjemeta in postavitev zvočnikov tako, da 
bodo obiskovalci prireditve lahko prisluhnili programu na 
Pristaniški ulici (od Kapitanije do tržnice v Kopru, na delu 
Semedelske ceste do konca Hlavatiyevega parka na 
strani proti Žusterni in v Taverni s Carpacciovim trgom).

Udeležba na prireditvi mora biti v celoti brez vsto-
pnin ali drugih prispevkov za obiskovalce.

III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bosta uporablje-

ni naslednji merili:
1. predlagan program prireditve
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja 

komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavi-
telju, ki po mnenju komisije ponudi najboljši program in 
sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk in 
tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmer-
no manj točk).

2. predlagan program prireditve vključuje več vse-
bin/programa, kot je predpisano v besedilu javnega raz-
pisa

(10 točk prejme prijavitelj, katerega program pri-
reditve vključuje bistveno več programa/vsebin kot je 
predpisano v javnemu razpisu, 5 točk prejme prijavitelj, 
katerega program vključuje več programa/vsebin kot je 
predpisano v javnemu razpisu, ostali prijavitelji prejmejo 
0 točk)

Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo po mnenju komisije 
ponudil najboljši program prireditve in bo dosegel naj-
višje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih 
lahko prijavitelj doseže je 30.

Po zaključku prireditve poda izbrani izvajalec konč-
no finančno in natančno vsebinsko poročilo z dokazili 
(izvodi promocijskega materiala prireditve, kopije pla-
čanih računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih 
sredstev).

IV. Višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša 

10.000 EUR, od tega zneska mora izbrani organizator 
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nameniti za promocijo prireditve, ki je predmet javnega 
razpisa, najmanj 30 % (z besedo: trideset odstotkov) do-
deljenih sredstev, kar znaša najmanj 3.000 EUR.

Minimalni obseg promocije, ki ga jo je dolžan izvesti 
izbrani organizator mora obsegati najmanj:

– oglaševanje prireditve na lokalni radijski postaji 
(najmanj 30 oglasov, najmanj 7 dni oglaševanja);

– oglaševanje na nacionalni radijski postaji (naj-
manj 30 oglasov, najmanj 10 dni oglaševanja);

– jumbo oglaševanje (najmanj 5 plakatnih mest na 
območju Koper – Izola in Piran, najmanj 21 dni);

– oglaševanje s plakati (najmanj 50 plakatnih mest 
na območju Koper – Izola in Piran, najmanj 14 dni);

– TV oglaševanje (najmanj oglaševanje s 
telopi/7oglasov/7 dni oglaševanja);

– drugo (PR članki, spletno oglaševanje, izdelava 
plakatov…).

Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo priredi-
tve, se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za razpi-
sane storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega 
stanja na trgu (če storitve, ki so predmet računa ne bodo 
dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih 
računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obrav-
navani kot neupravičeni.

Mestna občina Koper bo sofinancirala program iz-
branega organizatorja prireditve na osnovi zgoraj na-
vedenih meril in pogojev. Z izbranim prijaviteljem bo 
sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo do-
ločeni pogoji in način koriščenja dodeljenih proračunskih 
sredstev.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

V. Rok izvedbe: program prireditev mora potekati 
31. decembra 2013 (najmanj od 21. ure) do 1. januarja 
2014 (do 2. ure).

VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-

mentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumenta-
ciji. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo poslane pravo-
časno in pravilno opremljene do vključno 22. februarja 
2013, priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega 
dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna 
oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322‑3/2013«. Kuverta 
oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani 
mora biti naslov pošiljatelja.

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega 

razpisa
Postopek vodi Turistična organizacija Koper. Me-

stna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu 
razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Mestna občina 
Koper lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgovor-
nosti, do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega 
razpisa.

Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije.

VIII. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-

nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zain-
teresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v 
sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posre-
duje Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, tel. 
05/66‑46‑242.

Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s 
pogoji in merili javnega razpisa.

Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest

Št. 44/13 Ob‑1292/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 
22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP‑L, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ura-
dni list RS, št. 76/08 in 100/08) ter 29. in 30. člena Statuta 
javnega zavoda Krajinski park Strunjan, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice Javnega zavoda Krajinski 
park Strunjan.

I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno (VII/2) ali visoko strokovno 

(VII/1) izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po štu-
dijskem programu prve ali druge stopnje v skladu z zako-
nom, ki ureja visoko šolstvo;

– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodstvenih delih;

– višja raven znanja angleškega jezika in italijanske-
ga jezika kot jezika narodne skupnosti;

– znanje uradnega jezika;
– poznavanje področja ohranjanja narave;
– usposobljenost za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev;

– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti;

– da je vizija delovanja in razvoja parka za obdobje 
petih let, ki jo priloži kandidaturi, ocenjena kot ustrezna.

Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za 

strokovnost dela zavoda;
– organizira pripravo predloga desetletnega načrta 

upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v potrditev;
– pripravi predloge letnih programov dela, finančnih 

načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu 
zavoda;

– pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavo-
da ter ga da v sprejem svetu zavoda;

– posreduje potrjene in sprejete načrte in programe 
iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali soglasje;

– predlaga druge temelje poslovne politike ter spre-
jema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;

– predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske 
spremembe zavoda;

– sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti 
sveta zavoda;

– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa 

delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o preneha-
nju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delov-
no‑pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in 
kolektivni pogodbi;

– skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih 
dogodkih iz poslovanja zavoda;

– izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na za-
kon, kolektivno pogodbo, sklep o ustanovitvi zavoda, 
statut in druge splošne akte zavoda.

II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen 

na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in organizacijskih 
sposobnosti.

2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev.

3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Mi-
nistrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov o iz-
polnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. 
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence 
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih 
jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvi-
dna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena.

6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo delova-
nja in razvoja parka za obdobje petih let.

III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada 
Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po 
preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova ime-
novana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Sečna pot 
10, 6320 Portorož.

IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske 
zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Javnega zavoda 
Krajinski park Strunjan.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po ob-
javi razpisa.

Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom 
obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat 
za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/47‑87‑499 
(dr. Marija Markeš).

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob‑1343/13

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o jav-
nih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ‑A in 
33/11 – ZEKom‑C) ter 12. in 15. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podje-
tništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni 
list RS, št. 80/12) Svet agencije, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto
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direktorja Javne agencije Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, in-
vesticij in turizma.

Na javni natečaj se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo družboslovne smeri, prido-
bljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s 
predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo družbo-
slovne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z 
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,

– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– višja raven znanja angleškega tujega jezika in 
osnovna raven znanja drugega tujega jezika (francoski, 
nemški, italijanski ali španski jezik),

– državljan Republike Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-

stojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in 
tem sklepom,

– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno iz-
vajanje,

– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter 

finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 

svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta 
agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter 
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in stro-
kovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in skle-

pom.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 

dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tu-
rizma pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,

5. potrdila o znanju višje ravni znanja angleškega tu-
jega jezika in osnovne ravni znanja drugega tujega jezika 
(francoski, nemški, italijanski ali španski jezik),

6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inova-
tivnosti, razvoja, investicij in turizma.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis na 
standiziranem obrazcu Europass življenjepis (dosegljiv 
na spletnem naslovu http://europass.cedefop.europa.
eu/sl/home) ter da kandidat v njemu poleg formalne iz-
obrazbe in opisa delovnih izkušenj navede tudi druga 
znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Znanje jezika se dokazuje na naslednji način:
– višja raven znanja angleškega tujega jezika se 

izkazuje s certifikatom oziroma potrdilom o višji ravni 
znanja ali aktivnem znanju angleškega tujega jezika (prej-
šnje) (jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni 
instituciji – šola tujega jezika) ali z dokazilom, da se je šo-
lal v angleškem jeziku (pridobil katerokoli raven izobrazbe 
v državi, v kateri je to materni jezik), ali dokazilom, da je 
dosegel 7. raven izobrazbe v okviru študija angleškega 
jezika, ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela zahtevnosti 7. ravni izobrazbe v tujini v 
angleškem jeziku.

– osnovna raven znanja drugega tujega jezika se iz-
kazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri ustre-
zni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali opravil 
večtedensko izobraževanje v drugem tujem jeziku, ali s 
potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih 
srečanj, na katerih je aktivno uporabljal drugi tuj jezik, ali 
s potrdilom, da je opravil izpit iz drugega tujega jezika v 
okviru programa 6/1 ali višje ravni izobrazbe.

Posebna natečajna komisija bo v razgovoru preso-
jala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje področja dela javne agencije, pozna-
vanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,

– poznavanje tujega jezika.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 

se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravni-
štvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za 
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je 
javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem 
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobraz-
ba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot 
delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji 
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kan-
didira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi 
listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnja izobrazbe.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z iz-
branim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 
določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo 
opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, in-
vesticij in turizma in na drugih lokacijah, kjer se izvajajo 
naloge agencije.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti 
ovojnici na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij 
in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Ovojnica 
mora biti označena z navedbo pošiljatelja in napisom: 
»Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja SPIRIT Sloveni-
ja«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem 
listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@
slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z 
elektronskim podpisom.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo v 
izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh 
po izbiri.

Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj daje: 
Katarina Urbas, tel. 01/58‑98‑550.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javna agencija Republike  
Slovenije za spodbujanje  

podjetništva, inovativnosti,  
razvoja, investicij in turizma
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 Ob‑1344/13

Obvestilo
Na podlagi odločitve poslovodstva in 330. sklepa 

nadzornega sveta RTH, sprejetega dne 20. 12. 2012, 
poslovodstvo družbe RTH, Rudnik Trbovlje‑Hrastnik 
d.o.o., Trbovlje obvešča, da je dne 29. 1. 2013 na sple-
tnih straneh RTH d.o.o., Trbovlje http://www.rth.si (rubri-
ka NOVICE) in da bo v Uradnem vestniku Zasavje 1. 2. 
2013 objavil poziv za javno zbiranje ponudb za nakup 
nepremičnin – poslovnih prostorov, zemljišč in parkirišč, 
na Nasipih, v Trbovljah.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je od 1. 2. 2013 
do vključno 22. 2. 2013, do 13. ure.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 35400‑1/2013 Ob‑1299/13

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNa-
črt‑A, 48/12 in 57/12), 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 4. člena Splošnih po-
gojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141‑1/2010‑5 (objavljeni na spletni 
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nada-
ljevanju: Splošni pogoji), Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

1. Predmet javnega poziva in višina sredstev
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za 

okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetni-
kov posameznikov in zasebnikov na območju Republike 
Slovenije.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 24 mi-
lijonov EUR.

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma 
v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: na-
ložbe) za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za nasle-
dnje namene:

1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka,…),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in 
naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz 
obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije fosilnega 
goriva in obnovljivih virov oziroma alternativnih goriv, 
ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno 
napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,

3) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in 
naprav za soproizvodnjo toplote, hladu in električne 
energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombina-
cije fosilnega goriva in obnovljivih virov oziroma alter-
nativnih goriv, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo 
za proizvodno napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi 
predpisi,

4) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s 
toploto ali hladom, t. j. razdelilnim omrežjem, priključki 
pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

5) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za proizvodnjo električne energi-
je iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali 
ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za prido-
bivanje električne energije na obnovljive vire, skladno 
z vsakokrat veljavnimi predpisi, pri tem naložbe v po-
stavitev prostostoječih sončnih elektrarn niso predmet 
kreditiranja,

6) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proi-
zvajalca, ne presegajo 110 g/km,

7) ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, 
poslovnih in javnih objektih, pri čemer priznani stroški 
obsegajo:

a. celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziro-
ma zamenjavi hidravličnih in pnevmatskih agregatov, 
elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, 
sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hla-
dilnih sistemov, sistemov prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, s katero se doseže vsaj 25 % 
prihranek energije,

b. 50 % stroškov naložbe v zamenjavo tehnoloških 
linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj 
naložbe, temveč naložba poleg zmanjšanja drugih emi-
sij, izkazuje tudi prihranek primarne energije na enoto 
proizvoda pri enakem obsegu proizvodnje,

c. povečevanje energijske učinkovitosti naprav za 
proizvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije,

8) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regu-
lacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero 
se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je 
obnova:

a. zunanje razsvetljave, pripravljena skladno z ve-
ljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov 
ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja 
(npr. panojev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,

b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 
8 tehnične smernice TSG‑1‑004:2010 »Učinkovita raba 
energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smer-
nic (Uradni list RS, št. 55/12),

9) energijsko prenovo obstoječih stavb, ogrevanih 
nad 19 oC, priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali 
več naslednjih ukrepov,

a. toplotno zaščito toplotnega ovoja:
– zunanjih sten in sten proti neogrevanim prosto-

rom z najmanj 15 cm izolacijskega materiala, s toplotno 
prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino dru-
gega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 
0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano 
tudi v primeru naravnih izolacijskih materialov, in sicer 
ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Za siste-
me kontaktno‑izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni 
sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004,

– stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma rav-
ne ali poševne strehe z najmanj 25 cm izolacijskega 
materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali 
ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), 
da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

Druge objave
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b. toplotno zaščito tal na terenu ali tal nad neogre-
vanimi prostori z najmanj 15 cm izolacijskega materiala, 
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno 
debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo raz-
merje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

c. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavb-
nega pohištva in senčil, pri tem vrednosti toplotne pre-
hodnosti, določene po veljavnih standardih, ne smejo 
presegati vrednosti:

– 1,3 W/m2K pri oknih (steklo in okvir) s profilom iz 
umetne mase, lesa ali njune kombinacije,

– 1,6 W/m2K pri oknih (steklo in okvir) s profilom 
iz kovine,

– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,
d. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja 

z visokim izkoristkom energije,
e. namestitev energijsko učinkovite notranje raz-

svetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, 
skladno z določili točke 1.A.8.b tega poziva,

f. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračeval-
nih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlič-
no uravnoteženje),

g. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega siste-
ma ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka),

h. vgradnjo sistema za proizvodnjo električne ener-
gije za lastno rabo.

Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohi-
štva, toplotne prevodnosti izolacijskih materialov ovoja 
stavbe, toplotne in tehnične karakteristike ogrevalnih 
sistemov, naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz 
ustreznih dokazil, priloženih dokumentaciji za prijavo.

V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo 
stavbe, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno pre-
dložiti tudi izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan 
skladno z določili veljavnega pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah.

10) gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pa-
sivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za katere bodo 
predloženi PGD dokumentacija, PZI načrt arhitekture 
ter PZI načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezrače-
vanja izkazovali, da gre za energijsko visoko učinkovite 
stavbe, katerih energijska učinkovitost bo v segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunana 
po metodologiji PHPP'07, manjša ali enaka 35 kWh/m2a, 
iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih 
najmanj 25 % skupnih letnih potreb po toploti za ogreva-
nje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske 
učinkovitosti stavbe mora zaradi morebitnega poletnega 
pregrevanja stavbe vključevati tudi preveritev senčenja 
in po potrebi hlajenje z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
a. ustrezno toplotno zaščito toplotnega ovoja stav-

be,
b. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavb-

nega pohištva,
c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hla-

jenja,
d. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 

toplote odpadnega zraka.
Priznani stroški naložbe vključujejo samo stroške 

izvedbe ukrepov a. do d. Poleg tega se kot priznani 
strošek lahko uveljavlja tudi strošek namestitve energij-
sko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup 
in vgradnjo svetil, sijalk in regulacije, če je skladna z 

določili Poglavja 8 tehnične smernice TSG‑1‑004:2010 
»Učinkovita raba energije«, iz Odredbe o seznamu izda-
nih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 55/12).

Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov 
naložbe.

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:

1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka 
v tehnološkem procesu,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čišče-
nje dimnih plinov in odpadnega zraka,

3) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom 
na plin,

4) nakup vozil za prevoz tovora z vgrajenim EURO 
6 motorjem,

5) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kuril-
ne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, 
ki so, skladno z odlokom o načrtu kakovosti zraka, raz-
glašena za degradirana območja,

6) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

7) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

8) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem traj-
nostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prome-
tno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uva-
janje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo ko-
lesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov 
naložbe.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in 

naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo 
komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja 
ne morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup posod za 
ločeno zbiranje odpadkov,

2) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev, ki 
imajo vgrajen EURO6 motor in se lahko uporabljajo iz-
ključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,

3) nakup novih delovnih strojev na hibridni, električ-
ni ali plinski pogon, ki so uporabni izključno v postopkih 
ravnanja z odpadki,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, teh-
noloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obde-
lavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov,

5) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna 
vlakna (npr. salonit).

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov. 

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izva-
ja samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe 
je potrebno priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o 
ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vla-
kna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov 
naložbe.

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje 
voda v tehnološkem procesu,

3) nove proizvodne tehnologije ali izdelki, ki zmanj-
šujejo porabo ali onesnaževanje vode v uporabni dobi 
izdelka,
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4) tehnologije, naprave in nadzorno‑regulacijske 
ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem 
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pi-
tne vode,

5) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

6) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode,…).

Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov 
naložbe.

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistil-
ne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih vodovodnih omrežij.

Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov 
naložbe.

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za na-
slednje namene:

1) nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki 
v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesna-
ževanja okolja (s prihrankom vode, energije ali zmanj-
šanjem emisij v zrak) in presegajo veljavne okoljske 
standarde EU,

2) spremembo proizvodnega procesa na način, da 
emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, 
ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (prese-
ganje standarda),

3) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji 
izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od 
že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t.i. demonstracij-
ski projekti),

4) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za 
proizvodnjo biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni 
način.

Najvišji delež kredita je 75 % priznanih stroškov 
naložbe.

2. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske 

družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravi-
čeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične 
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali 
so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z do-
ločbami posebnega zakona (zasebniki), (v nadaljevanju: 
pravna oseba).

Do kredita ni upravičena pravna oseba, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 

Republike Slovenije,
– je v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč 

za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah,

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

– ima blokiran transakcijski račun.
3. Prepoved odsvojitve in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvo-

jena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim po-
plačilom kredita.

Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 
Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu.

4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 
po tem javnem pozivu, je:

– za namene 1.A2 1.A3 in 1.A5 (naprave za proi-
zvodnjo ali soproizvodnjo električne energije): trimeseč-
ni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, 
ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne 
obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini 
veljavne referenčne obrestne mere za izračun držav-
ne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih 
mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 
6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislati-
on/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno 
s predpisi o državnih pomočeh, in

– za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR 
+ 1,5 %.

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem 
primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratori-
jem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in 
vozil), vključenih v točke A.6, A.7.a, A.8, B.3, B.4 in C.2. 
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. 
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s 
področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja 
pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačil-
na doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. 
Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar 
mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem 
poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % 
priznanih stroškov naložbe za namene pod točko A in 
80 % priznanih stroškov naložbe za namene pod točko 
B, C, D, E ter 75 % za namen F.

Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta 
najvišji delež kredita lahko zniža še za največ 20 %. 
Višina odobrenega kredita se lahko zniža tudi glede na 
kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja 
kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem 
odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po 
pravilu dodeljevanja regionalne državne pomoči ali po-
moči »de minimis« (točka 5.c in 5.d poziva). Elementi 
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti 
zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo 
na poziv.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji zne-
sek kredita, ki znaša 2 milijona EUR za vse upravičene 
osebe, razen za občine, za katere je odobreni znesek 
kredita lahko tudi višji.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v 

času oddaje vloge ne sme biti začeta. Noben dokument, 
povezan z naložbo, za katero bo dodeljen kredit po 
tem javnem pozivu (projektna dokumentacija, upravno 
dovoljenje, računi za izdelavo projektne dokumentacije 
navedene naložbe, pogodbe o najemu, nadzoru, itd.), ne 
sme biti starejši od treh let od datuma oddaje vloge za 
kredit. Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo 
dela naložbe, za katero bo investitor z odobritvijo kredita 
prejel državno pomoč, in predstavlja priznane stroške 
oziroma osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrene-
ga kredita (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče 
pogodbe, ...), pa ne sme biti izdan pred dnem oddaje 
vloge.
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Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z 
izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Pri-
znani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve 
opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z 
nakupom patentov, licenc, know‑howa ali nepatentirane-
ga tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega 
tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki 
so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem de-
ležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. 
Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v 
primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopne-
ga DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij 
izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno 
od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijski-
mi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, 
prispevkov in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih 
stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov 
opredeljene v točki 1. tega javnega poziva.

Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 
naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. 
Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne 
sme preseči 10 milijonov EUR. Krediti se praviloma od-
plačujejo v četrtletnih obrokih.

b) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o 
stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postop-
ku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na 
poziv.

c) Omejitve glede dodeljevanja državne pomoči in 
pomoči »de minimis«

Pomoč se lahko dodeli za naložbo, s katero ne bo 
dana prednost uporabe domačega blaga pred uporabo 
uvoženega.

Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je naslovnik 
neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne 
odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.

Državno pomoč majhnim in srednje velikim podje-
tjem je mogoče dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil 
vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom iz-
vajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje 
trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za 
začetek aktivnosti na projektu. Državno pomoč velike-
mu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega 
prosilec analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto 
državno pomočjo in brez nje. Dajalec državne pomoči 
bo preveril, ali analiza prosilca potrjuje, da bo upravi-
čenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil enega od 
naslednjih meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejete državne pomoči skrajšal dejanski 
čas, ki ga bo prosilec porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal.

Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo 
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpol-
njuje pogoje iz Uredbe (RS) št. 1998/2006, ali z drugi-
mi finančnimi sredstvi Skupnosti ob upoštevanju istih 
upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, 
če bi bila s tako kumulacijo presežena največja inten-
zivnost pomoči. Pri določanju, ali se spoštuje največja 
intenzivnost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, 
ne glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

V primeru, da je vlagatelj že prejel sredstva v zvezi 
z tveganim kapitalom, ter v prvih treh letih po prvi naložbi 
v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi za pomoč v 
okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pra-
govi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20 % 
in zmanjšanje ne presega skupnega zneska, prejetega 
na podlagi ukrepa tveganega kapitala. Vlagatelj mora 
Eko skladu v vlogi predložiti pisno izjavo o že prejetih 
javnih sredstvih za iste upravičene stroške.

Pri opredelitvi velikosti podjetij se uporabi Priloga I 
k Uredbi 800/2008/ES.

c.1) Omejitve glede dodeljevanja regionalne držav-
ne pomoči

V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih dr-
žavnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 
17/09, 20/11 – ZSRR‑2 in 8/12) za kredit po tem pozivu 
lahko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, ra-
zen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po oprede-
litvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po 
opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne 
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij 
v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o 
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004).

Skladno z določili Smernic o državni regionalni po-
moči do sofinanciranja za začetne naložbe po pravilu o 
dodeljevanju državne regionalne pomoči prav tako niso 
upravičena podjetja iz sektorjev:

– jeklarstva in železarstva, ki se ukvarjajo s proi-
zvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah 800/2008/ES (UL L 214/3; 
v nadaljevanju: Uredba 800/2008/ES),

– proizvodnje sintetičnih vlaken, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe 
800/2008/ES, ter

– podjetja v ladjedelništvu.
V primeru, da je upravičenec v zadnjih treh prora-

čunskih letih že prejel dovoljeno višino pomoči po pravilu 
»de minimis«, in za iste upravičene stroške začetne na-
ložbe še ni prejel regionalne državne pomoči, prav tako 
pa vzporedno ne kandidira na nobenem drugem progra-
mu, s katerim bi regionalno državno pomoč prejel, se 
vlogo lahko obravnava po pravilih Smernic o državni re-
gionalni pomoči (UL C 54/2006), Uredbi o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 
70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR‑2 in 8/12) in Shemi 
državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« (št. pri-
glasitve BE01‑5854067‑2001, BE01‑5854067‑2001/I).

Najvišja dovoljena stopnja regionalnih državnih po-
moči lahko znaša do 30 % upravičenih stroškov naložb 
za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dota-
cije. Za srednja podjetja se meja lahko poveča za 10 
odstotnih točk in za mala podjetja za 20 odstotnih točk, 
razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Pri 
tem mora vlagatelj prispevati najmanj 25 % upravičenih 
stroškov iz lastnih sredstev.
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Dokončana naložba mora ostati v regiji najmanj 
3 leta, če je prejemnik pomoči malo ali srednje podjetje, 
oziroma najmanj 5 let, če je prejemnik pomoči veliko 
podjetje. Nematerialne naložbe se morajo uporablja-
ti izključno v podjetju prejemnika regionalne državne 
pomoči.

c.2) Omejitve glede dodeljevanja pomoči po pravilu 
»de minimis«

V skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 
15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o usta-
novitvi Evropske skupnosti pri pomoči »de minimis« (UL 
L 379, 28. 12. 2006) za kredit po tem pozivu lahko za-
prosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen podjetij 
iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah, 
kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni po-
moči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004).

Ne glede na prejšnji odstavek do pomoči po pravilu 
»de minimis« niso upravičena podjetja, ki so v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti.

Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jih prejme 
upravičenec, ki ga ti predpisi zavezujejo, ne sme preseči 
200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v ce-
stnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah po tem 
pravilu, ki so že bile dodeljene upravičencu, Eko sklad 
pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu 
za finance. Dejanska višina pomoči, ki jo z ugodnim kre-
ditom dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan dodelitve 
pravice do kredita, o čemer bo kreditojemalec obveščen 
z odločbo Eko sklada.

c.3) Omejitve glede dodeljevanja pomoči za nakup 
novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde EU

Pri dodeljevanju okoljske pomoči za te namene se 
upošteva Uredba 800/2008/ES o razglasitvi nekaterih 
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo čle-
nov 87 in 88 Pogodbe ES. Do kredita za ta namen so 
upravičena vsa podjetja razen podjetij iz dejavnosti v 
sektorjih ribištva in ribogojstva ter podjetij v težavah, kot 
jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 
C 244 z dne 1. 10. 2004).

Pomoč za vozila, se lahko dodeli samo v primeru, 
da nakup ni bil izveden pred oddajo vloge.

Pri tem intenzivnost pomoči ne sme presegati 35 % 
upravičenih stroškov, vendar se lahko intenzivnost po-
moči poveča za 20 odstotnih točk, v kolikor je prejemnik 
pomoči malo podjetje, in za 10 odstotnih točk, v kolikor 
je prejemnik pomoči srednje podjetje.

Upravičeni stroški te naložbe so dodatni stroški na-
ložbe, potrebni za dosego ravni varstva okolja, ki je višja 
od ravni, ki jo zahtevajo standardi EU. Upravičeni stroški 
se izračunajo, kakor je določeno v šestem, sedmem in 
osmem odstavku 18. člena Uredbe 800/2008/ES in ne 
da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslova-
nja, kot sledi:

– upravičeni stroški so dodatni stroški naložb, po-
trebni za doseganje ravni varstva okolja, ki je višja od 
ravni, ki jo zahtevajo zadevni standardi EU, ne da bi se 
upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja,

– stroški naložbe, neposredno povezani z varstvom 
okolja, se določijo glede na hipotetične razmere:

1. če je mogoče z lahkoto določiti stroške naložb v 
varstvo okolja v skupnih stroških naložb, se ta natančni 
strošek, povezan z varstvom okolja, šteje med upravi-
čene stroške;

2. v vseh drugih primerih se dodatni stroški naložbe 
določijo s primerjavo naložbe in hipotetičnih razmer v 
odsotnosti državne pomoči.

– Pravilni hipotetični scenarij so stroški tehnično pri-
merljive naložbe, ki omogoča nižjo raven varstva okolja 
(ustrezno obveznim standardom EU, če obstajajo) in ki 
bi bila verodostojno izvedena brez pomoči („referenčna 
naložba“).

– Tehnično primerljiva naložba je naložba z isto 
proizvodno zmogljivostjo in vsemi drugimi tehničnimi 
značilnostmi (razen tistih, ki se neposredno nanašajo na 
dodatno naložbo za varstvo okolja). Poleg tega mora biti 
tovrstna referenčna naložba s poslovnega vidika vero-
dostojna alternativa naložbe, ki se ocenjuje.

V primeru naložbe, usmerjene v doseganje ravni 
varstva okolja, ki je višja od standardov EU, se hipote-
tični scenarij izbere tako:

– če se podjetje prilagaja nacionalnim standardom, 
sprejetim v odsotnosti standardov EU, upravičene stro-
ške sestavljajo dodatni stroški naložbe, ki so potrebni 
za doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahtevajo naci-
onalni standardi;

– če se podjetje prilagaja ali presega nacionalne 
standarde, ki so strožji od standardov EU, ali presega 
standarde EU, upravičene stroške sestavljajo dodatni 
stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni var-
stva okolja, višje od ravni, ki jo zahtevajo standardi 
EU. Stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni 
varstva okolja, ki jo zahtevajo standardi EU, niso upra-
vičeni;

– če standardi niso določeni, v upravičene stroške 
spadajo stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje 
ravni varstva okolja, višje od ravni, ki bi jo zadevno pod-
jetje ali zadevna podjetja dosegla brez okoljske pomoči.

Kreditirana naložba mora ostati v lasti prejemnika 
najmanj tri leta.

d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s 

štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z 
enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov:

1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z 
vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

2. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane 
v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno 
s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavaroval-
nih poslov,

3. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
4. zastavo tržno zanimivih premičnin,
5. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih 

iz prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovr-
stno zavarovanje,

6. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru 
za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zado-
stno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

Dodeljene kredite, odobrene v vrednosti nižji od 
50.000 EUR, je obvezno zavarovati s prvovrstnim zava-
rovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi 
Banke Slovenije oziroma z zavarovalno polico zavaro-
valnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi 
Cone A (določeno s predpisi Banke Slovenije), ki je 
pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje 
kreditnih zavarovalnih poslov.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave 
za proizvodnjo električne energije in je vlagatelj upravi-
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čen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz 
naslova prodaje električne energije, razen v primerih, 
ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zava-
rovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Kreditojemalec nosi stroške v zvezi z zavarovanjem 
terjatev Eko sklada skladno z vsakokrat veljavnim Tarif-
nim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,(v 
nadaljevanju: Tarifni pravilnik).

6. Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s 

podatki o vlagatelju in naložbi, dokazili in prilogami, zah-
tevanimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,

b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadol-
žitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja v 
skladu s 87. in 88 čl. Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 
– ZDIU12),

d) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih ter izjavo, da ne 
gre za podjetje v težavah, kot je opredeljeno s predpisi 
o državnih pomočeh,

e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje 
naložb«,

h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) dokumentacijo, na podlagi katere se, skladno 

z zahtevami v dokumentaciji za prijavo na javni poziv, 
presoja kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost 
ponujenega zavarovanja kredita.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se upo-

rablja postopek, določen z Zakonom o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07, 65/08 in 8/10), 
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt‑A, 48/12 in 57/12) ne določa drugače.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispe-
tja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je vloga 
za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente 
in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Pred 
odločitvijo o vlagateljevi pravici do kredita mora vlagatelj 
predložiti dokument, s katerim izkazuje, da razpolaga z 
ustreznimi instrumenti za zavarovanje kredita, na pod-
lagi katerih se določi pravica do kredita v ustrezni višini.

Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad odločil o 
vlagateljevi pravici do kredita z odločbo.

Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni dovoljena, 
vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor.

8. Kreditna pogodba
Pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice do kredita 

mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko 
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa mora pla-
čati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno 
s Tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep ustreznega 
organa o najemu kredita in menice, v primeru, da je 

kreditojemalec pravna oseba javnega sektorja iz 85., 87. 
in 88. čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 
pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadol-
žitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev 
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita, 
razen za občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne 
pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dode-
litvi pravice do kredita.

Strošek vodenja kredita, odobrenega na podlagi 
tega poziva, znaša 6,12 EUR mesečno. Obračuna se 
trimesečno, za preteklo trimesečje.

V primeru odstopa od kreditne pogodbe, spremem-
be kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma v 
primerih spremembe zavarovanja vračila kredita, kre-
ditojemalec nosi stroške skladno z veljavnim tarifnim 
pravilnikom.

9. Poraba odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec porablja na 

podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je 
dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne ude-
ležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev 
mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti 
do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi 
ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, 
mesečne situacije dotlej opravljenih del). Naložbe po 
tem javnem pozivu morajo biti zaključene najkasneje v 
dveh letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, 
z izjemo občin, ki morajo naložbo zaključiti najkasneje 
v treh letih od izdaje odločbe. Zadnje nakazilo sredstev 
pa se lahko izvede najkasneje v treh mesecih po nave-
denem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditoje-
malci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, 
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o 
javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega 
ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana, tel. 01/24‑14‑820, telefaks 01/24‑14‑860 in 
na spletni strani, www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma 

najkasneje do 30. 11. 2013. Obravnavane bodo vloge, 
ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Ura-
dnem listu RS do zaključka javnega poziva. Kandidati 
se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na nji-
hov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na 
Eko skladu, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
tel. 01/24‑14‑820. Pred pošiljanjem dokumentacije za 
prijavo morajo kandidati Eko skladu predložiti podatke 
o naslovu, telefonu, elektronski pošti ali telefaksu, kon-
taktni osebi kandidata, nazivu naložbe in okvirni višini 
zaprošenih sredstev.

Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
prilogami je treba oddati za vsako naložbo posebej. 
Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki.

Eko sklad,  
Slovenski okoljski javni sklad

Št. 478‑195/2012‑10 Ob‑1318/13

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 
20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države 
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in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, št. 
478‑195/2012‑5, z dne 12. 10. 2012 (nad. pristojna 
komisija).

II. Vrsta pravnega posla: najem stvarnega premo-
ženja.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet naje-
ma je opremljena kuhinja z jedilnico in pomožnimi prosto-
ri, v izmeri 370 m2, v Izobraževalnem centru za zaščito in 
reševanje – enota Logatec (ID stavbe 1213), stoječi na 
zemljišču, parcelna št. 726/119, k.o. 2016 Blekova vas.

Kuhinja je opremljena za hrambo živil, pripravo 
hrane in postrežbo na delilni liniji ter s pomivalnico po-
sode. V sklopu kuhinje je skladišče, prostor za osebje 
in dnevni bar, pred vstopom v jedilnico pa predprostor 
in garderoba.

Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: 
Ministrstvo za obrambo.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnih 
prostorov za opravljanje gostinske dejavnosti.

Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenje-
valca vrednosti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna 
najemnina 688,00 EUR.

IV. Informacije in ogled nepremičnin: za podrobnej-
še podatke in informacije glede predmeta javne ponud-
be smo dostopni od 1. 2. 2013 do 1. 3. 2013 od 8. do 
14. ure, na tel.: 041/649‑504 (Janez Petrovič) ali na tel.: 
01/471‑26‑01.

Ogled nepremičnine bo potekal 1. 2. 2013 do 1. 3. 
2013, od 8. do 15. ure. Udeleženci ogleda se morajo 
predhodno najaviti. Za dodatne informacije v zvezi z 
ogledom in najavo se obrnite na Ministrstvo za obrambo, 
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljublja-
na, tel.: 041/649‑504 (Janez Petrovič).

Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec 
objavlja tudi na spletni strani, www.mo.gov.si, skupaj z 
vzorcem najemne pogodbe.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna pogodba za 

določen čas, za dobo enega leta.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem najugodnej-

šemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kri-
terij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:

– višina ponujene najemnine,
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje najema,
– opravljanje gostinske dejavnosti pod naslednjimi 

pogoji:
– zagotavljanje toplih in hladnih obrokov udeležen-

cem izobraževanja in usposabljanja ter zaposlenim pri 
naročniku,

– zagotavljanje toplih in hladnih brezalkoholnih na-
pitkov,

– zagotavljanje navedenih storitev po ceniku, ki ga 
predhodno potrdi naročnik,

– obratovanje v skladu s hišnim redom naročnika,
– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved oddaje v podnajem predmeta ponudbe,
– dolžnost zavarovanja premičnih stvari, ki so pred-

met najema,
– dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje prosto-

rov, plačevanje obratovalnih stroškov in drugih stroškov 
skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11,42/12),

– registracija za opravljanje gostinske dejavnosti,
– predhodno pisno soglasje najemodajalca za pre-

ureditve in izboljšave, pri čemer se vložena sredstva ne 
povrnejo najemniku.

Najemnik bo lahko zagotavljal storitve tudi zunanjim 
gostom po svojem ceniku.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se naj-
kasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v 
podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni 
po prejemu pogodbe le‑to podpisati in jo vrniti naroč-
niku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe 
in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik 
pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu 
ponudniku.

4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslov-
ne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 
15 v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok 
najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od 
izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po skleni-
tvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju 
pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se 
pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži.

5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej-
ših ponudb, lahko komisija:

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 

nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 

ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne ose-

be, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom var-
ščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine na 
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 
01100‑6370191114, sklic 18 19119‑7141998‑00000,

2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter 
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero 
daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki 
morajo ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno 
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) 
za primer vračila varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potr-

dilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je ose-

ba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti 

ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati naj-
manj 60 dni od oddaje ponudbe).

VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v 

zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo, Voj-
kova cesta 55, Ljubljana, do vključno dne 1. 3. 2013. Na 
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj, 
ponudba za najem nepremičnin, »SGN‑478‑195/2012«. 
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in na-
slov ponudnika,

2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje iz 2. podtočke točke VI,

3. ponudbe pod izhodiščno najemnino in ponudbe, 
ki ne bodo vsebovale izjave o sprejemu pogojev najema, 
ne bodo upoštevane,
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4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka obveščeni v 8 dneh po izbiri,

5. ponudniku, ki ni izbran kot najugodnejši, bo var-
ščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika,

6. nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pri-
stojna komisija.

VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s 
soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja po-
nudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve prav-
nega posla.

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izva-
ja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12).

Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje pri-
stojna komisija.

X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: 
odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za 
obrambo, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, in sicer, dne 
6. 3. 2013, z začetkom ob 13. uri. K odpiranju ponudb 
lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblašče-
nec, ki je pravočasno oddal ponudbo.

Ministrstvo za obrambo

Št. 478‑2/2013/3 Ob‑1296/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta oddaje v najem
a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom«, v izmeri 

27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 
100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216 in 
1752, obe k.o. 2592 Jernej,

b) gostinski lokal »Gril bife«, v izmeri 54,67 m2 s 
pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo 
uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2, ki leži na 
nepremičninah s parc. št. *216, 1752, 1744/6 in 1744/7, 
vse k.o. 2592 Jernej,

c) gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2 
z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2, 
ki leži na nepremičninah s parc. št. 1754/3, in 1744/3, 
obe k.o. 2592 Jernej,

d) parkirišče, v izmeri cca 1500,00 m2, cca 75 par-
kirnih mest, ki leži na nepremičnini s parc. št. 1751/1, 
k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s številko 1),

e) restavracija, v izmeri 1.036,83 m2: kletna etaža 
177,21 m2, pritlična etaža 859,62 m2; objekt obsega 
kuhinjo, jedilnico, bife, sanitarije ter druge funkcionalne 
in pomožne prostore, parc. št.: 1744/3, 1754/3, obe k.o. 
2592 Jernej (s pripadajočimi zunanjimi manipulativnimi 
površinami)

f) upravna stavba, v izmeri 89,81 m2: kletna etaža 
51,00 m2 (skladišče), pritličje 38,81 m2 (pisarne), parc. 
št.: 1754/1, k.o. 2592 Jernej.

g) recepcija, v izmeri 62,50 m2: kletna eta-
ža 28,92 m2 (sanitarije, pomožni prostori), pritličje  
33,58 m2 (recepcija – 2x pisarna, pomožni prostori), 
parc. št.: 1754/1, k.o. 2592 Jernej

h) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti proda-
je časopisov, revij, tobačnih izdelkov, postavitev igralnih 
avtomatov itd., v izmeri cca. 7×7 m2, parc. št.: 1744/7, 
k.o. 2592 Jernej,

i) spodnji sanitarni blok, v izmeri 93,61 m2, parc. št.: 
1744/5, k.o. 2592 Jernej

j) zgornji sanitarni blok, v izmeri 72,49 m2, parc. št.: 
1754/3, k.o. 2592 Jernej

k) bungalovi 24 enot: 1 bungalov, v izmeri 31,35m2 
(x 24), zunanja terasa cca. 6,5 m2 (x24), v vsakem po-
sameznem bungalovu 5 ležišč, parc.št. 1754/3, 1753/4, 
vse k.o. 2592 Jernej (s pripadajočimi parkirnimi mesti)

l) bivalniki‑novejši 36 enot: 1 bivalnik, v izmeri 13,00 
m2 (x 36), zunanja terasa cca. 13,00 m2 (x36), 4 ležišča 
v posameznem bivalniku, parc. št. 1754/1, k.o. 2592 
Jernej (s pripadajočimi parkirnimi mesti)

m) kamp prikolica‑starejša 23 enot: 1 kamp prikoli-
ca v izmeri 12,00 m2 (x 23), zunanja terasa cca 12,00 m2 
(x23), 4 ležišča v posamezni kamp prikolici, parc. št. 
1754/1, 1744/4, obe k.o. 2592 Jernej (s pripadajočimi 
parkirnimi mesti)

n) šotorišče: površina, v izmeri 5.100,00 m2, parc. 
št. 1744/5, 1744/6, 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej

o) prostor na plaži – za postavitev mobilne prodajne 
enote: površina, v izmeri 6,00 m2, parc. št. 1754/1, k.o. 
2592 Jernej (v priloženi skici označeno s številko 2).

Nepremičnine, vključno s pripadajočimi premični-
nami – opremo, se za čas 1. 4. 2013 do 15. 10. 2013, 
oddajajo kot celota in se nahajajo v sklopu Počitniškega 
doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v 
nadaljevanju: PD Debeli Rtič).

3. Vrsta pravnega posla oddaja nepremičnin po 
metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino po-
ravnaval v roku 8 dni od izstavitve računov, ki jih naje-
modajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec. Pla-
čilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina: izhodiščna cena 
– najemnina za nepremičnine iz 2. točke, znaša 
65.000,00 EUR brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki 
bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujenih ne-
premičnin, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini v višini ene mesečne najemnine, tj. v višini 
65.000,00 EUR. Vplačana varščina se poračuna pri za-
dnji najemnini.

Varščino se vplača na račun Ministrstva za no-
tranje zadeve, št. 01100‑6370171132, ter sklic 
28 17116‑2990008‑39900913.

Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez 
obresti poračuna z morebitno nastalo škodo na opremi 
in nepremičninah, ki ni posledica normalne uporabe in 
se ugotovi s primopredajnim zapisnikom o primopredaji 
nepremičnin, preostanek varščine pa poračuna z delom 
zadnje najemnine. Plačana varščina pa se bo ponudni-
kom, ki ne bodo uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni 
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: ogled 
nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, se lahko 
opravi dne 11. 2. 2013, v času od 9. do 13. ure. Ostale 
informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v 
najem, dobite pri Denisu Cirikoviću – tel. 01/51‑47‑169, 
el. naslo:v denis.cirikovic@gov.si.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne-
ga zbiranja ponudb dobite pri Jasmini Strgaršek, tel. 
01/42‑84‑452, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si ali 
pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/42‑84‑723, el. naslov: 
mojca.plesko‑grah@gov.si.
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7. Oblika ponudbe: ponujena cena mora biti fiksna, 
izražena v EUR.

Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na spre-
dnji strani kuverte mora biti navedeno:

Predmet: »Ponudba za najem nepremičnin v kom-
pleksu PD Debeli Rtič, 2013«

Številka zadeve: 478‑2/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba.«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in 

naslov ponudnika.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
– EMŠO oziroma matično številko ter davčno šte-

vilko oziroma ID številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v 
primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponuje-
nega zneska za najem nepremičnin. Izbran bo tisti ponu-
dnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem nepremičnin.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 18. 2. 2013 do 
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

11. Drugi pogoji: ponudnik mora k svoji ponudbi 
predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče 
pogoje za najem:

– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2013 
do vključno 15. 10. 2013,

– s 1. 4. 2013 se začne priprava naselja na sezono 
in traja do 1. 5. 2013, ko le‑ta prične z obratovanjem,

– obratovanje PD Debeli Rtič je od 1. 5. 2013 do 
30. 9. 2013,

– najemnina se obračunava za čas obratovanja 
PD Debeli Rtič, t.j. za čas od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013,

– ponudnik zapisniško prevzame nepremičnine s 
pripadajočimi premičninami –opremo ter plinohramom 
v uporabo. Ob prenehanju pogodbe, to je do 15. 10. 
2013, je najemnik dolžan nepremičnine s pripadajočimi 
premičninami – opremo ter plinohramom vrniti naročni-
ku zapisniško v enakem stanju (oz. poslabšano za nor-
malno rabo) oziroma številu ter z enako količino plina v 
plinohramu, kot jo je prevzel,

– ponudnik sam zagotovi dodatno opremo in inven-
tar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti,

– ponudnik je ves čas najema poleg najemnine 
dolžan plačevati vse obratovalne stroške, ki se nanašajo 
na poslovanje in obratovanje kompleksa Debeli Rtič ter 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

– ponudnik je dolžan vsak mesec, in sicer najkasne-
je do 25. v mesecu, najemodajalcu posredovati dokazila 
o plačanih obratovalnih stroških in ostalih pripadajočih 
stroških, ki se nanašajo na poslovanje in obratovanje 
kompleksa Debeli Rtič v tekočem mesecu,

– ponudnik je dolžan skleniti zavarovanje za ves 
čas najema za vse objekte, ki so predmet najema, in 
sicer za temeljne nevarnosti (požar, izliv vode, poplava, 
vandalizem), zavarovanje stekla v oknih, vratih ter ste-
klenih stenah in pregradah ter zavarovanje odgovornosti 
po knjigovodskih nabavnih vrednostih najemodajalca. 
Zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist naje-
modajalca za čas veljavnosti pogodbe.

– ponudnik je dolžan vzdrževati v najem vzete ne-
premičnine s pripadajočimi premičninami – osnovnimi 
sredstvi ter skrbeti za red in čistočo v naselju ter na 

zemljišču v njegovi neposredni okolici po skici naselja, 
ki je priloga k tej objavi (npr. redna vzdrževalna dela na 
objektih in opremi, generalno čiščenje ob prevzemu in 
predaji najetih nepremičnin, redno čiščenje objektov in 
okolice, urejanje okolice in plaže, košnja trave, obrezo-
vanje grmovnic in dreves, izvajanje deratizacij, dezin-
sekcij, razmaščevanj itd).

– ponudnik je dolžan vzdrževati območje plaže in 
vsakomur zagotoviti uporabo plaže in nemoten dostop 
do le-te,

– ponudnik je dolžan upravljati in v skladu v skladu 
z zakonodajo vzdrževati območje igrišč na celotnem 
območju naselja,

– prostor »Šotorišče«, ki je namenjeno za oddajanje 
prostora za postavitev šotorov in kamp prikolic le v času 
od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013, najemodajalec odda brez 
možnosti dostopa do električne energije,

– ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamaci-
je gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je 
dolžan ažurno reševati,

– ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odško-
dninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot po-
sledica uporabe nepremičnin in opravljanja gostinske 
oziroma turistične dejavnosti,

– obratovanje gostinskih lokalov ponudnik dolo-
ča sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v 
skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih  
obratov,

– ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja 
v PD Debeli Rtič kar pomeni, da poslovanje ne sme 
biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za bližnje 
sosede,

– ponudnik je dolžan skrbeti za redne servise in 
obvezne preglede vseh naprav in opreme v naselju 
skladno z zakonodajo in ves čas najema ter hraniti vsa 
potrdila o opravljenih servisih in pregledih. Ponudnik je 
dolžan najemodajalcu predložiti v dokazilo fotokopijo 
potrdila o opravljenih servisih oziroma pregledih naprav 
in opreme v naselju,

– pred začetkom obratovanja je ponudnik dolžan 
sprejeti požarni red skladno s predpisi ter poskrbeti za 
požarno varstvo v celotnem naselju. Uporabnik (ponu-
dnik) poslovnega objekta kot celote, mora določiti po-
žarni red, ki vsebuje:

1. organizacijo varstva pred požarom;
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo 

delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, 
uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam kjer 
je to prepovedano, odstranjevanje vseh gorljivih snovi, 
ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno 
ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo 
izvajanja teh ukrepov;

3. navodila za ravnanje v primeru požara;
4. način usposabljanja.
Za izvajanje splošnih ukrepov varstva pred poža-

rom, določenih za ta poslovni objekt ter druge delov-
ne prostore, je odgovoren uporabnik, ki jih pogodbeno 
uporablja.

– ponudnik lahko odda posamezne nepremičnine 
v podnajem ob predhodnem soglasju najemodajalca,

– nepremičnine se najemajo po načelu videno – 
najeto,

– ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in 
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske 
oziroma turistične dejavnosti,

– ponudnik je dolžan upoštevati vso zakonodajo 
glede zaposlovanja delavcev, vključno z delovnopravno 
zakonodajo,

– ponudnik za morebitne nepravilnosti pri izvajanju 
dejavnosti kazensko odgovarja v celoti sam,
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– najemodajalec zadrži za namen izvajanja svo-
je lastne dejavnosti poslovni prostor‑pisarno v pritličju 
upravne stavbe, parc. št.: 1754/1, k.o. 2592 Jernej v iz-
meri 12,00 m2 (šifra lokacije, ki se vodi pri najemodajalcu: 
5131011) in pravico souporabe sanitarij v kleti recepcije,

– ponudnik na povpraševanje najemodajalca za-
gotovi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih pri 
najemodajalcu.

Ponudnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen 
z naslednjimi določili (ki veljajo za vse ponudnike):

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale zahtevane pogoje,

– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb 
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb,

– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z 
naročnikom najemno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne po-
godbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe 
razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,

– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za 
izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki 
dodatna pogajanja.

Vsak ponudnik mora podati izjavo, da bo v primeru, 
da bo izbran kot najugodnejši ponudnik:

– storitve izvajal v skladu s pravili stroke in, da raz-
polaga z zadostnim številom kadrovskih zmogljivosti, ki 
so strokovno usposobljeni,

– da bo storitve izvajal strokovno in kvalitetno, skladno 
z določili zakonodaje, ki ureja področje izvajanja storitve in 
zahtevami naročnika, ter gostom zagotavljal varne obroke,

– da bo za morebitne nepravilnosti pri izvajanju de-
javnosti, v celoti sami kazensko odgovarjal.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje
– za društva: odločbo o vpisu v register društev
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prosto-

rih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti 
ponudnika in reference.

3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 

odpiranje ponudb bo 19. 2. 2013, ob 9. uri na naslovu: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izved-
bo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo 
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zade-
ve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do 
podpisa pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 01/2013 Ob-1282/13

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavlamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Ajda Arnol, rojena 24. 2. 

1983 v Kopru, z dnem 10. 12. 2012 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Lju-
bljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).

Obveščamo vas, da se Teja Balažic, rojena 18. 6. 
1983 v Kranju, z dnem 10. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Maja Žgajnar, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Maja Petrič, rojena 30. 6. 
1984 v Ljubljani, z dnem 14. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Idriji, Lapajnetova ulica 9 (zaposlena pri odvetnici Na-
taši Luša).

Obveščamo vas, da se Stanislav Markovinović, ro-
jen 21. 7. 1978 v kraju Osijek, Hrvaška, z dnem 18. 12. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Štefanova 15 (zaposlen 
v Odvetniški družbi Brezovec, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Nina Naglič, rojena 14. 2. 
1983 v Mariboru, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Mariboru, Partizanska cesta 11 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Planinšec, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Anja Krošel, rojena 5. 5. 
1983 v Celju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Šlandrova cesta 4 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ognjen Paunović, rojen 
10. 1. 1977 v Novem mestu, z dnem 18. 12. 2012 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Brežicah, Cesta prvih borcev 28.

Obveščamo vas, da se Aleš Velkaverh, rojen 12. 1. 
1985 v Kopru, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Kopru, Ferrarska ulica 12 (zaposlen pri odvetniku mag. 
Gregorja Velkaverha).

Obveščamo vas, da se Uroš Dolinar, rojen 6. 5. 
1983 v Ljubljani, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na 
Vrhniki, Robova cesta 6 (zaposlen pri odvetnici Katarini 
Lini Nagode Gogala).

Obveščamo vas, da se dr. Aljoša Dežman, rojen 
16. 3. 1981 v Kranju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Domžalah, Ljubljanska 76 (zaposlen pri odvetnici Jagodi 
Cujnik).

Obveščamo vas, da se Vlasta Sedej, rojena 14. 7. 
1980 v Kranju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji 
Loki, Spodnji trg 9a.

Obveščamo vas, da se Nikola Maslovarić, rojen 
18. 2. 1979 v Ljubljani, z dnem 20. 12. 2012 vpiše v 
imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-

sarno v Ljubljani, Tržaška cesta 2 (družbenik Odvetniške 
pisarne Nikola Maslovarić, d.o.o.).

Hkrati vas obveščamo, da je pričela s poslovanjem 
odvetniška družba Odvetniška pisarna Nikola Maslova-
rić, d.o.o., Ljubljani, Tržaška cesta 2.

Obveščamo vas, da se mag. Fredi Bančov, rojen 
30. 1. 1972 v Novem mestu, z dnem 20. 12. 2012 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Novem mestu, Kettejev drevored 7.

Obveščamo vas, da se Branka Snoj, rojena 7. 4. 
1970 v Ljubljani, z dnem 20. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Linhartova 13.

Obveščamo vas, da se Klemen Lamut, rojen 11. 3. 
1950 v Ljubljani, z dnem 24. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Pleteršnikova 10.

Obveščamo vas, da se Bogdan Greif, rojen 26. 8. 
1950 v Ljubljani, z dnem 28. 12. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Kranju, Nazorjeva ulica 8. 

Odvetniški poklic bo opravljal s polovičnim delov-
nim časom.

Obveščamo vas, da se Matjaž Šaloven, rojen 
29. 12. 1974 v Celju, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubečni, Kocbekova 42.

Obveščamo vas, da se Bernard Nared, rojen 26. 5. 
1968 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Postojni, Kolodvorska cesta 5 A.

Obveščamo vas, da se Milomir Jovanović, rojen 
20. 9. 1950 v Podravanju, BIH, z dnem 1. 1. 2013 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Ljubljani, Slovenska cesta 55 B. 

Odvetniški poklic bo opravljal s polovičnim delov-
nim časom.

Obveščamo vas, da se Urška Gliha, rojena 26. 9. 
1979 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Bleiweisova cesta 30.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Nace Štamcar, odvetnik iz 

Novega mesta, Novi trg 11, z dnem 30. 11. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika 
Naceta Štamcarja je odvetnik Marko Štamcar, Odve-
tniška pisarna Štamcar, d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo 
mesto.

Obveščamo vas, da se Borut Podgoršek, odvetnik 
iz Kamnika, Glavni trg 11, z dnem 5. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Boruta Pod-
gorška je Maks Mihelčič, odvetnik iz Kamnika, Gregor-
čičeva 2.

Obveščamo vas, da se Franc Sever, odvetnik iz 
Škofje Loke, Partizanska cesta 13, z dnem 7. 12. 2012 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika 
Franca Severja je odvetnik Mitja Sever, Odvetniška pi-
sarna Sever d.o.o., Radovljica, Gorenjska cesta 28.

Obveščamo vas, da se Vasilij Novak, odvetnik iz 
Radovljice, Gorenjska cesta 24, z dnem 7. 12. 2012 
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izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika 
Vasilija Novaka je odvetnik Žiga Novak, Odvetniška 
družba Novak, d.o.o., o.p., Radovljica, Gorenjska cesta 
24.

Obveščamo vas, da se Tanja Medvešček, odvetnica 
iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 1. 1. 2013 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Tanje Medvešček 
je odvetnica Tamara Avsec iz Ljubljane, Poljanska ce-
sta 22 c.

Obveščamo vas, da se Anica Flat, odvetnica iz Kra-
nja, Jezerska cesta 41 (zaposlena pri odvetnici Jelki Sa-
jovic), z dnem 8. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Obveščamo vas, da se Klemen Lamut, odvetnik iz 
Ljubljane, Pleteršnikova 10, z dnem 21. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Klemna 
Lamuta je Drago Mlinarič, odvetnik iz Ljubljane, Ajdo-
vščina 1.

Obveščamo vas, da se Drago Čučnik, odvetnik 
iz Ljubljane, Stari trg 2, z dnem 29. 12. 2012 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica za-
radi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Draga Čuč-
nika je Polonca Šrot, odvetnica iz Ljubljane, Stari trg 2.

Obveščamo vas, da se Andrej Mahkota, odvetnik iz 
Ljubljane, Vošnjakova ulica 8, z dnem 30. 12. 2012 izbri-
še iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika 
Andreja Mahkote je Peter Žagar, odvetnik iz Ljubljane, 
Dunajska cesta 10.

Obveščamo vas, da se Miran Vidic, odvetnik iz Lju-
bljane, Kolodvorska ulica 3, z dnem 30. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne odvetnika 
Mirana Vidica je Darja Vidic, odvetnica iz Ljubljane, Ce-
lovška cesta 30.

Obveščamo vas, da se Jože Golob, odvetnik iz 
Ljubljane, Kotnikova 28, z dnem 31. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Jožeta Go-
loba je Janez Nolda, odvetnik iz Ljubljane, Stegne 27.

Obveščamo vas, da se Jernej Mravljak, odvetnik iz 
Maribora, Ulica Vita Kraigherja 8 (zaposlen v Odvetni-
ški pisarni Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o.), z dnem 
31. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Borut Jesenko, odvetnik iz 
Ljubljane, Slomškova 8, z dnem 31. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Boruta Je-
senka je Jože Ilc, odvetnik iz Ljubljane, Topniška 35 a.

Obveščamo vas, da se Tanja Medvešček, odvetnica 
iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 1. 1. 2013 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Tanje Medvešček 
je odvetnica Tamara Avsec iz Ljubljane, Poljanska ce-
sta 22 c.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Marjan Colja, odvetnik iz 

Ljubljane, z dnem 1. 1. 2013 preselil sedež pisarne z na-
slova Tivolska 48, Ljubljana, na novi naslov: Ankaranska 
7B, 6000 Koper, tel.: 05/62‑02‑310, faks: 05/62‑02‑315.

Obveščamo vas, da je Franc Mesar, odvetnik iz Ko-
pra, z dnem 1. 1. 2013 preselil sedež pisarne z naslova 
Marušičeva 5, Koper, na novi naslov: Ferrarska 8, 6000 
Koper, tel.: 05/90‑99‑443.

Obveščamo vas, da je Magda Vraničar, odvetnica 
iz Kranja, z dnem 1. 1. 2013 preselila sedež pisarne z 
naslova Bleiweisova cesta 30, Kranj, na novi naslov: 
Koroška cesta 2, 4000 Kranj, tel.: 05/90‑99‑740, faks: 
05/90‑99‑742.

Obveščamo vas, da Peter Tanko, odvetnik iz Rib-
nice, z dnem 15. 1. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Škrabčev trg 54, Ribnica, na novi naslov: Gorenj-
ska cesta 14, 1310 Ribnica, tel.: 01/83‑61‑107, faks: 
01/83‑73‑190.

Obveščamo vas, da Olga Tanko, odvetnica iz Rib-
nice, z dnem 15. 1. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Škrabčev trg 54, Ribnica, na novi naslov: Gorenj-
ska cesta 14, 1310 Ribnica, tel.: 01/83‑61‑107, faks: 
01/83‑73‑190.

Obveščamo vas, da Samo Urbanija, odvetnik iz 
Ljubljane, z dnem 17. 1. 2013 preseli sedež pisar-
ne z naslova Trdinova ulica 5, Ljubljana, na novi na-
slov: Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, tel.: 
01/43‑02‑350, faks: 01/43‑02‑354.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 

Odvetniška družba Martinec in Svetina, o.p., d.o.o., Ko-
menskega ulica 16, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer 
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Marti-
nec, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Novak, d.n.o., o.p., Gorenjska cesta 24, 
Radovljica spremenjena in sicer se spremenjena firma 
glasi: Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p., Gorenjska 
cesta 24, 4240 Radovljica.

Obveščamo vas, da odvetniku Iztoku Starcu, roj. 
3. 2. 1973 v Brežicah, vpisanemu v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 10. 7. 2012, z 
dnem 31. 10. 2012 preneha delovno razmerje pri odve-
tniku Antonu Grilcu iz Ljubljane.

Odvetnik Iztok Starc z dnem 1. 11. 2012 nadaljuje 
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Grilc, Starc in par-
tner, o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško.

Obveščamo vas, da odvetniku Andrej Kirmu, roj. 
27. 7. 1979 v Novem mestu, vpisanemu v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 8. 7. 
2009, z dnem 16. 12. 2012 preneha delovno razmerje 
v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška 
družba o.p., d.o.o., Ljubljana.

Odvetnik Andrej Kirm z dnem 17. 12. 2012 nadaljuje 
delo kot odvetnik odvetniške družbe Kirm Perpar, odve-
tniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana.

Obveščamo vas, da odvetniku Mateju Perparju, 
roj. 16. 4. 1980 v Novem mestu, vpisanemu v imenik 
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odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 15. 3. 
2011, z dnem 16. 12. 2012 preneha delovno razmerje 
v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška 
družba o.p., d.o.o., Ljubljana.

Odvetnik Matej Perpar z dnem 17. 12. 2012 nada-
ljuje delo kot odvetnik odvetniške družbe Kirm Perpar, 
odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, Lju-
bljana.

Obveščamo vas, da Dušan Žorž, rojen 18. 1. 1950 
v Ajdovščini, odvetnik iz Ajdovščine, Lavričev trg 7, z 
dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot 
samostojni odvetnik in se z dnem 1. 1. 2013 zaposli pri 
Danili Žorž, mag., odvetnici iz Ajdovščine, Lavričev trg 
7 ter prične z opravljanjem odvetništva kot odvetnik pri 
odvetniku.

Obveščamo vas, da Danila Žorž, mag., rojena 
14. 9. 1979 v Ljubljani, odvetnica iz Ajdovščine, Lavri-
čev trg 7, z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odve-
tništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Dušanu 
Žoržu, Lavričev trg 7, Ajdovščina.

Odvetnica Danila Žorž, mag. z dnem 1. 1. 2013 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina, tel.: 
05/36‑58‑100, faks: 05/36‑58‑102.

Obveščamo vas, da odvetnik Svit Svetina z dnem 
31. 12. 2012 preneha opravljati odvetniški poklic v Od-
vetniški družbi Martinec in Svetina, o.p., d.o.o., Komen-
skega ulica 16, 1000 Ljubljana.

Odvetnik Svit Svetina z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje 
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem 
naslovu: Komenskega ulica 16, Ljubljana.

Obveščamo vas, da mag. Matej Domjo, rojen 9. 11. 
1977 v Kopru, odvetnik iz Kopra, Prešernov trg 3a, z 
dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen pri mag. Bogomirju Horvatu, odvetni-
ku iz Kopra, Prešernov trg 3a.

Odvetnik mag. Matej Domjo z dnem 1. 1. 2013 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na naslovu: Šmarska cesta 5, 6000 Koper, tel.: 
05/33‑85‑508, faks: 05/33‑85‑555.

Obveščamo vas, da Teja Balažic, rojena 18. 6. 1983 
v Kranju, odvetnica iz Ljubljane, Bleiweisova cesta 30, 
z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Maja Žgajnar, 
d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.

Odvetnica Teja Balažic z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje 
odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na is-
tem naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.: 
01/43‑80‑000, faks: 01/43‑80‑025.

Obveščamo vas, da Anja Jandrok, rojena 13. 1. 
1982 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Ljubljane, Cigale-
tova ulica 7, z dnem 3. 1. 2013 preneha opravljati od-
vetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi 
Krašek, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Odvetnica Anja Jandrok z dnem 4. 1. 2013 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na 
istem naslovu: Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana, tel.: 
05/90‑79‑251, faks: 05/90‑79‑253.

Obveščamo vas, da Klementina Fincinger, rojena 
20. 4. 1983 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 17. 12. 2012 preneha opravljati odvetni-
štvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o.

Odvetnica Klementina Fincinger z dnem 18. 12. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna 
odvetnica na naslovu: Celovška cesta 69 c, 1000 Lju-
bljana, tel.: 01/50‑55‑793.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 

Ljubljana z dne 10. 8. 2012 spremeni priimek odvetnice 
Aleksandre Jemc iz Ljubljane, Tavčarjeva 6 (Odvetni-
ška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.‑o.p.), v: Aleksandra 
Jemc Merc.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Kranj, številka: 211‑142/2012‑6 z dne 3. 12. 2012 
spremeni priimek odvetnice Vesne Šajatovič Okršlar iz 
Kranja, Koroška cesta 21, v: Okršlar.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela s poslovanjem od-

vetniška družba: Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, 
d.o.o., Ljubljani, Tržaška cesta 2.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Zorana Hajtnika iz 
Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bre-
gant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale.

Odvetnik Zoran Hajtnik z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje 
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, Volgemut, 
Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 
Domžale.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Martina Breganta iz 
Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bre-
gant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale.

Odvetnik Martin Bregant z dnem 1. 1. 2013 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, 
Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 
72, 1230 Domžale.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Petra Volgemuta iz 
Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bre-
gant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska 
cesta 72, 1230 Domžale.

Odvetnik Peter Volgemut z dnem 1. 1. 2013 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, 
Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 
72, 1230 Domžale.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Marka Globevnika, 
Ferrarska ulica 8, 6000 Koper in odvetnika Matevža 
Globevnika, Ferrarska ulica 8, 6000 Koper, glede na 
to, da sta omenjena odvetnika ustanovila odvetniško 
družbo: Odvetniška pisarna Globevnik & partner d.o.o., 
Ferrarska ulica 8, 6000 Koper.

Odvetnik Marko Globevnik in odvetnik Matevž Glo-
bevnik z dnem 1. 2. 2013 nadaljujeta delo kot odvetnika 
Odvetniške pisarne Globevnik & partner d.o.o., Ferrar-
ska ulica 8, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da odvetnica Tanja Martelanc, roj. 
14. 9. 1980 v Ljubljani, z dnem 2. 1. 2013 preneha opra-
vljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v odvetniški 
družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., 
d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana, glede na to, da je 
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna 
Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 
1000 Ljubljana.

Odvetnica Tanja Martelanc z dnem 3. 1. 2013 nada-
ljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Martelanc in 
Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da odvetnica Biljana Čamber Pa-
vli, roj. 10. 4. 1980 v Trbovljah, z dnem 8. 1. 2013 pre-
neha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v 
odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška 
družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana, 
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glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: 
Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., 
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Odvetnica Biljana Čamber Pavli z dnem 9. 1. 2013 
nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Marte-
lanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 
Ljubljana.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Krašek, o.p., d.o.o., Cigale-
tova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da z dnem 15. 1. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnice Sonje Ternik, Mari-
borska cesta 30 A, 2360 Radlje ob Dravi in odvetnice 
Petre Veltruski, Kolodvorska ulica 8, Slovenska Bistrica, 
glede na to, da sta omenjeni odvetnici ustanovili odve-
tniško družbo: Odvetniška družba Ternik & Veltruski, 
družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., 
Mariborska cesta 30 A, 2360 Radlje ob Dravi.

Odvetnica Sonja Ternik in odvetnica Petra Veltruski 
z dnem 16. 1. 2013 nadaljujeta delo kot odvetnici Odve-
tniške družbe Ternik & Veltruski, družba za opravljanje 
odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Mariborska cesta 30 
A, 2360 Radlje ob Dravi.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 3528‑8/2011 Ob‑1279/13

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter sklepa župana 
Občine Sežana št. 032‑6/2012‑9 z dne 27. 9. 2012 in 
sklepa župana Občine Sežana št. 032‑6/2012‑10 z dne 
27. 9. 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Par-
tizanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje:
– Poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v 

neto tlorisni površini 194,11 m2, označen z ID zna-
kom 2432‑81‑12, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81 
k.o. 2432‑Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah št. 
3246/19 in 3246/20 k.o. Dutovlje, na naslovu Dutovlje 
60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a).

– Poslovni prostor se nahaja v središču naselja 
Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, 
pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne 
ceste, pred objektom je javno parkirišče.

– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. V 
izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremič-
nin, ki ga plača kupec.

Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega 
prostora:

Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja 
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev 
za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 
86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja 
KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja: »Sta-
rejše jedro naselja« z oznako – P7‑N2‑S1, ki je central-
no naselje z javnimi in tranzitnimi funkcijami (šolstvo, 
zdravstvo, trgovina …) in stanovanja s spremljajočimi 
dejavnostmi.

2.2. Nezazidano stavbno zemljišče:
– Zemljišče parc. št. 2589/60, travnik, v izmeri 

813 m2, k.o. 2435‑Križ.
– Zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu 

naselja Križ.
– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 59.500,00 €. V 

izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost, 
ki ga plača kupec.

Lokacija in namembnost zemljišča:
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok 

o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za 
naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 
86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje ureja-
nja KS Tomaj/naselje Križ/območje ureditvene enote 
– P30-N3-S2, ki je namenjeno stanovanjem in spremlja-
jočim dejavnostim.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postop-

ku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino 
za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti 
nepremičnine. Ponudbi za nakup nepremičnine je treba 
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:

– za poslovni prostor pod zaporedno št. 2.1. –Duto-
vlje 60a, 12.580,00 EUR,

– za zemljišče pod zaporedno št. 2.2. – nezazidano 
stavbno zemljišče, 5.950,00 EUR.

4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka 
za zbiranje ponudb na transakcijski račun Občine Seža-
na, št. 01311‑0100005909, s pripisom:

– št. 3528-8/2011, za poslovni prostor Dutovlje 60a,
– št. 478‑67/2011, za nezazidano stavbno zemljišče.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem 

postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno 
priložiti dokazilo.

4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. 
Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da 
ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepre-
mičnine umakne.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, občina Sežana obdrži varščino.

4.4. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izbo-
ru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna 
v kupnino.

5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj iz-

hodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove 
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se 
z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklic-
no ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.
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6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom 
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v 
Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.

6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo 

kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO 
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno 
oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziro-
ma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustrezne-
ga registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za 
pravne osebe, s.p. (Izpisek iz sodnega registra ali iz 
poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni));

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo 
DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti sta-
rejši od 30 dni;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na promet 

nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 

dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v 
razpisu.

– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepre-
mičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške ove-
ritve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v 
zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.

– Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za pre-
dložitev ponudb.

– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko 
transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika 
za morebitno vračilo vplačane varščine.

8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 10 dni po 

izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri 
obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o 
izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka.

– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s 
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izklju-
čena.

V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo 
Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od 
odpiranja prispelih ponudb.

9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti ku-

poprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od pre-
jema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano 

varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnine.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet ne-
premičnin oziroma 20 % davek na dodano vrednost) 
in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni pre-
nos vrši kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemlji-
ško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne 
kupnine (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni  
mogoč).

10. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo orga-

nizator prejme do vključno 18. 2. 2013.
10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici z enim od 

spodnjih pripisov:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega pro-

stora Dutovlje 60a, Dutovlje«
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nezazidanega 

stavbnega zemljišča«,
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine 

Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo 
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska ce-
sta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni označena 
tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za 
pravočasno odpiranje ponudbe.

10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvi-
gnejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 
1) ali na spletni strani, www.sezana.si.

10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne 
bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku 
za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s 

sklepom imenovana komisija dne 19. 2. 2013, ob 10. uri, 
v mali sejni sobi Občine Sežana.

11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim 
pooblastilom ponudnika.

12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije 
v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 
05/73‑10‑111 ali 05/73‑10‑118. Ogled nepremičnine, ki 
je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Obči-
ne Sežana, po predhodnem dogovoru.

Občina Sežana

Št. 478‑0019/2012‑4 Ob‑1280/13

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11) ter v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 
2013, objavlja

2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Komenda

1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega 
zbiranja ponudb: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, tel. 01/72‑47‑400, faks 01/83‑41‑323, 
e-pošta: obcina.komenda@siol.net.
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2. Opis predmeta prodaje:
Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 989/3, nji-

va, v velikosti 626 m2, parc. št. 990/3, njiva, v velikosti 
714 m2, parc. št. 1167/2, cesta, v velikosti 1868 m2, parc. 
št. 1006/2, njiva, v velikosti 2.809 m2, vse 1906 – k.o. 
Suhadole.

Nepremičnine so skladno z Odlokom o OPPN ob-
močja O3 – Gramoznica (Uradne objave Glasila Obči-
ne Komenda št. 09/09, 02/11) opredeljene kot stavb-
no zemljišče. V naravi je to opuščena gramoznica, 
delno zasuta z inertnimi odpadki. Zaradi problemov 
po denacionalizaciji še ni začet postopek komasacije 
zemljišč, tako da se zgoraj naštete parcele ne pokri-
vajo z zakoličbenim načrtom po OPPN. Pridobivanje 
gradbenih dovoljenj je zato do končane komasacije 
otežkočeno. Izbrani kupec se bo v prodajni pogodbi 
obvezal, da bo s kupljenimi zemljišči ažurno in ko-
rektno sodeloval v postopku komasacije. Zemljišče 
je delno že komunalno opremljeno, po OPPN pa 
je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. 
Za gradnjo infrastrukture bo z investitorji predvidoma 
podpisana »Pogodba o opremljanju«, po kateri bodo 
v zameno za plačilo sorazmernega deleža komunal-
nega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji to 
infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi uporab-
nega dovoljenja predali občini.

Poteka tudi odkup dovozne poti do območja, ki je 
speljana še po privatnih parcelah.

Po predhodnem dogovoru je možen ogled razpo-
ložljive dokumentacije in zemljišč, prodaja se vrši po 
načelu videno–kupljeno. Kasnejše reklamacije niso mo-
žne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih napak.

3. Izklicna cena:
Izklicna cena za nepremičnino znaša 70 EUR/m2. 

V ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec. Višina varščine znaša 10  % ponujene cene, 
dokazilo o plačani varščini na račun Občine Komenda 
mora biti priloženo ponudbi. V ceni ni komunalnega 
prispevka, ki ga bo moral kupec oziroma investitor pred 
izdajo gradbenega dovoljenja za svoj objekt poravnati 
na način, opisan v predhodni točki.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena za m2 zemljišča. Izklicna cena se 
lahko dviga v intervalih po minimalno 2 €/m2 zemljišča. 
Ponudnik lahko odda ponudbo za več parcel ali pa le 
za posmezne parcele (posamezno parcelo), pri čemer 
ima prednost interesent, ki želi kupiti večji kompleks. 
Te prednosti ni, če ponudnik za posamezno parcelo 
(posamezne parcele) za m2 ponudi vsaj 5  % višjo 
ceno od interesenta za večji kompleks. V tem primeru 
se interesent za večji kompleks lahko odloči za druge 
proste parcele (oziroma za drugo prosto parcelo ali 
del parcele) in ta zemljišča odkupi pod enakimi pogoji, 
kot jih navaja v svoji ponudbi. Če prostih zemljišč ni 
več, lahko kupi manjši kompleks ali pa od ponudbe 
odstopi.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji pod ka-
terimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo pri-
speti v zaprti kuverti najkasneje do 18. februarja 2013, 
do 12. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbi-
ranje ponudb – prodaja nepremičnin«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike 
Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem 
v Republiki Slovniji ali v državah Evropske unije, ki pra-

vočasno oddajo pisno ponudbo in ki obsega naslednje 
podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, 
davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo oseb-
nega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, tele-
fonsko številko, matično številko, davčno številko, tran-
sakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma 
podpisnika pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna 
ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene;

– pravne osebe priložijo izpis iz sodnega/poslovne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvi-
dno, da imajo sedež v RS oziroma v EU;

– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list 
(izdaja DURS);

– dokazilo o plačilu varščine, v višini 10  % od iz-
klicne cene na račun Občine Komenda, odprt pri Banki 
Slovenije, št. 01100‑0100002377, z navedbo »varščina 
– prodaja nepremičnin«. Plačana varščina se izbranemu 
ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpi-
su ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 
dni po izboru najugodnejšega ponudnika;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič-
nine poznano.

c) Nepremičnina se prodaja po načelu videno–ku-
pljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-
ne umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki 
je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se 
varščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj 
v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpol-
njevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel 
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo iz-
veden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse 
pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 18. 2. 2013, ob 

13. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, pisarna župana, in sicer:

Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se 
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom po-
nudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala 
Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o 
izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po 
javnem zbiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v 

roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno ku-
pnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Ob-
čine Komenda, št. 01100‑0100002377, odprt pri Banki 
Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo ku-
pnine je možno, skladno z zakonom tudi v več obrokih, 
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pri čemer mora kupec zemljišča del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno 
garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma 
fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini 
oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske 
pravice na premičnini.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bi-
stvena sestavina pravnega posla. Občina Komenda bo 
izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pra-
vice na nepremičnine v zemljiško knjigo po prejemu ce-
lotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo 
nepremičnine (plačilo davka, stroške notarske overitve, 
vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema 
obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, 
ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko 
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega naju-
godnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki 
pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-
daji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma 
lahko ustavi začetek postopka prodaje nepremičnine 
vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez ob-
razložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem 
primeru se ponudnikom povrne plačana varšina v roku 
8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Aleksan-
dri Plevel, višji svetovalki III ali na tel. 01/72‑47‑409 
oziroma po elektronski pošti: sasa.plevel@komenda.si.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na sple-
tni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Občina Komenda

Št. 478‑0019/2012‑4 Ob‑1281/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Občina Komenda, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo Kabelske kanalizacije  

za TK omrežje v Poslovni coni Komenda  
in ustanovitev služnosti

1. Organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina 
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumen-
tacija je dostopna na spletnih straneh Občine Komen-
da: www.komenda.si in na sedežu Občine Komenda. 
Vpogled in dvig razpisne dokumentacije je možen po 
predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: 
marjan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je pravica do uporabe kabelske 
kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda. 
Trasa večcevne kabelske kanalizacije s skupno metra-
žo 9.447 m, ki je namenjena uporabnikom 277 parcel v 
skupni okvirni izmeri 86 ha in poteka po parcelah s parc. 
št. 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 
2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 
2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2100, 
2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 
2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 
2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129, 2130, 2134, 2135, 
1333/51, 1333/15, 1333/53, 1435/2, 1418/14, 1418/9, 

1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 Moste. V 
času te prodaje je kabelska kanalizacija za TK omrežje 
v PC Komenda delno zasedena z uporabnikoma T–2 
d.o.o. in Telekom d.d. Pravno razmerje z navedenima 
uporabnikoma ni urejeno in bo predmet dogovorov med 
izbranim ponudnikom in uporabnikoma omrežja. Pravi-
ca do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v 
PC Komenda se prodaja izključno skupaj z ustanovi-
tvijo služnosti. Od ponudnika se ne zahteva takojšnje 
omreženje in priključitev vseh uporabnikov za celotno 
omrežje, vendar pa mora ponudnik zagotoviti priključitev 
posameznega uporabnika v omrežje v roku največ 30 
dni od vsakokratnega prejema zahteve posameznega 
uporabnika za priključitev v omrežje.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi usta-
novitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratova-
nje, vzdrževanje in nadzor kabelske kanalizacije za 
TK omrežje v PC Komenda. Služnostna pravica, ki bo 
ustanovljena v korist izbranega ponudnika, bo zajema-
la naslednja upravičenja: vzpostavitev delujočega TK 
omrežja v infrastrukturi, ki je predmet prodaje, obratova-
nje kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju in pripadajoče infrastrukture, vzdrževanje 
kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju in pripadajoče infrastrukture, dostop do 
kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju za potrebe njihovega obratovanja, vzdrže-
vanja, popravil in nadzora infrastrukture, odstranjevanje 
naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju kabelske 
kanalizacije v prenosnem in distribucijskem TK omrežju. 
Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila slu-
žnost na svojih nepremičninah, na katerih leži kabelska 
infrastruktura. Prav tako bo Občina Komenda uredila 
ustanovitev služnosti na parcelah, ki niso v njeni ze-
mljiškoknjižni lasti, s parc. št. 1435/2, 1418/14, 1418/9, 
1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 Moste, in 
sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe 
z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za 
zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo Občine 
Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje slu-
žnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upošte-
vati vse pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo 
in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je 
sestavni del te razpisne dokumentacije. Nadomestilo za 
služnost je vključeno v kupnino za pridobitev pravice do 
uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni 
coni Komenda.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske 
pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali pre-
ko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »projekt TK omrežje 
Poslovna cona Komenda«. Mogoč je tudi ogled kabel-
ske kanalizacije za TK omrežje na terenu, in sicer ob 
navzočnosti Simona Freliha, po predhodnem dogovoru 
z njim preko tel. 041/651‑795. Skrajni rok za vprašanja 
in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je do 
vključno dne 24. 2. 2013.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, najkasneje do dne 4. 3. 2013 do 12. 
ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, na-
slovljeni na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda s pripisom »Ponudba za projekt TK omrežje 
Poslovna cona Komenda«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov ponudnika. Neustrezno 
označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po 
poteku roka za sprejem ponudb, bodo kot nepravil-
ne oziroma prepozne izločene iz postopka zbiranja 
ponudb ter neodprte vrnjene na naslov ponudnika 
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oziroma pošiljatelja naveden na ovojnici. Ponudniki 
lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma dopolnju-
jejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembe 
oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak način 
kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo ponudniki oddali v 
postopku javnega zbiranja ponudb, so zavezujoče in 
morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka 
za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji ponudbi 
navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, da je 
njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponudba 
šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postop-
ka javnega zbiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
5. 3. 2013 ob 10. uri, v prostorih Občine Komenda, Zaj-
čeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli pre-
kine oziroma od njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Po-
godbo o prodaji pravice do uporabe kabelske kanaliza-
cije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in Pogodbo 
o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno oprede-
ljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka 
pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine 
znaša 422.386,62 EUR + DDV. Glede izvedbe plačila 
lahko ponudniki izbirajo med naslednjima možnostma: 
(1) Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu 
pogodb z izbranim ponudnikom ali (2) Plačilo kupnine 
v treh enakih obrokih, in sicer plačilo prvega obroka 
v roku 30 dni od podpisa pogodb z izbranim ponu-
dnikom, plačilo drugega obroka najkasneje do 30. 6. 
2013 in plačilo tretjega obroka najkasneje do 31. 12. 
2013, pri čemer se za plačilo drugega in tretjega 
obroka obračunavajo obresti po fiksni obrestni meri v 
višini 7 % letno, ki tečejo od izteka 30 dni po podpisu 
pogodbe z izbranim ponudnikom do plačila posame-
znega obroka. Če se ponudnik odloči za takšen na-
čin plačila, mora najkasneje ob podpisu pogodbe za 
zavarovanje plačil predložiti bančno garancijo v višini 
ponujene vrednosti kupnine z veljavnostjo najmanj do 
31. 1. 2014. Garancija za zavarovanje plačil se lahko 
unovči, če ponudnik zamudi s plačilom kateregakoli 
obroka kupnine.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 42.238,66 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi.

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda

Št. 7113‑7/2012‑006 Ob‑1297/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), sklepa št. 
015‑10/2012‑053 Občinskega sveta Občine Železniki, 
z dne 20. 12. 2012, Občina Železniki objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja

1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina 
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

2. Lastnik nepremičnine: Občina Železniki, Češnjica 
48, 4228 Železniki.

3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je dvo-

sobno stanovanje v 4. etaži večstanovanjske stavbe s 
shrambo v 1. etaži (s pripadajočim solastniškim deležem 
na skupnih delih stavbe), na naslovu Otoki 11, Železniki. 
Stavba je bila zgrajena leta 1954. Skupna koristna povr-
šina stanovanja je 84,41 m (predsoba 8,10 m2, shramba 
3,47 m2, WC 2,67 m2, kopalnica 4,86 m2, kuhinja z jedil-
nico 18,32 m2, dnevni prostor 18,13 m2, soba/spalnica 
22,29 m2, klet 6,57 m2). Okna v objektu so bila obnovlje-
na leta 2006, streha pa v letu 2003.

Stanovanje je priključeno na vodovodno, električ-
no, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko 
ogrevanje.

Najemna pogodba z najemnikom je sklenjena do 
31. 12. 2014. Prodaja na obstoječe najemno razmerje 
ne vpliva.

Stanovanje je, kot posamezni del stavbe (v eta-
žni lastnini) vpisano v zemljiško knjigo, kot posamezni 
del št. 5 v stavbi št. 246, k.o. 2062‑Studeno, ID znak: 
2062‑246‑5.

4. Izhodiščna (izklicna) cena: 46.000,00 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in 

prispevkov, zato je kupec poleg kupnine dolžan plačati 
še davek na promet nepremičnin oziroma davek na 
dodano vrednost, stroške overitve podpisa prodajalca 
na kupoprodajni pogodbi in zemljiškoknjižnem dovolilu 
in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na 
nepremičninah v zemljiško knjigo prodajalec izroči kup-
cu po prejemu celotne kupnine.

5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu vide-
no–kupljeno.

6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti varščino, 
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % 
od izhodiščne (izklicne) cene, določene v 4. točki in 
znaša 4.600 EUR. Varščino so dolžni ponudniki vplačati 
na TRR: Občine Železniki, št. 01346‑0100007492, ki 
se vodi pri Banki Slovenije, sklic.: 720001‑2, s pripisom 
»varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo 
izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vre-
dnost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobre-
stno vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom.

7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a. podatke o ponudniku: ime in priimek/firmo po-

nudnika, naslov stalnega prebivališča/poslovni naslov, 
davčno številko, EMŠO/matično številko, telefonsko št., 
telefaks št. in e‑poštni naslov kontaktne osebe, številko 
transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za 
vračilo vplačane varščine;
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b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo 
DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti sta-
rejše od 30 dni.

c. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-
ne (izklicne) cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki 
bo vsebovala nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna 
zavrnjena).

d. Dokazilo o plačani varščini.
e. Dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti la-

stninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji 
(kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna 
številka za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/po-
slovnega registra in davčno številko za pravne osebe).

f. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo 

biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v sloven-
ski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
organizatorja javnega zbiranja ponudb Občine Železniki.

Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti na 
obrazcih razpisne dokumentacije, v zaprti kuverti, z 
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«. 
Ponudbo ponudniki vložijo osebno v glavno pisarno or-
ganizatorja javnega zbiranja ponudb Občine Železniki, 
Češnjica 48, Železniki, ali pošljejo po pošti na naslov: 
Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki. Na kuverti naj 
ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež.

8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih sprejemajo 
ponudniki

Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del prodajne po-
godbe, so naslednji:

– Stanovanje se prodaja po načelu videno‑kupljeno, 
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ni mo-
žno. Prodajalec ne odgovarja za napake premoženja, ki 
je predmet prodaje.

– Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim 
ponudnikom (najvišja ponujena cena), na podlagi sklepa 
župana Občine Železniki.

– Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna 
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri naju-
godnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice; če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
prodajalec zadrži njegovo varščino.

– Izbrani ponudnik plača kupnino na račun pro-
dajalca v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne po-
godbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina posla in v primeru zamude se šteje, da je 
pogodba razvezana po samem zakonu. Plačana var-
ščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina 
ni plačana v navedenem roku 8 dni, prodajalec obdrži 
prejeto varščino.

– Davek na promet nepremičnin ali davek na doda-
no vrednost in morebitne druge stroške pogodbe nosi 
kupec.

– Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb prodajalec pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe pri čemer se za izklicno ceno 
določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugo-
dnejši ponudniki.

– Izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem prime-
ru nimajo pravice do povračila morebitnih stroškov, ki 
bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici 
odpovedujejo.

– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin 
dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v 
razpisu.

9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 
enkratnem znesku na transakcijski račun Občine Železniki, 
številka: 01346‑0100007492, ki se vodi pri Banki Slovenije, 
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V 
primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano 
po samem zakonu in varščina se kupcu ne vrne in jo pro-
dajalec obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se 
varščina brezobrestno všteva v kupnino. Po plačilu celotne 
kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin ali davka 
na dodano vrednost s strani kupca, bo kupcu izročeno 
overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske 
pravice na stanovanju v zemljiško knjigo.

10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo po-
nudbe oddati najkasneje do petka, 22. 2. 2013, do 
12. ure, na vložišču organizatorja javnega zbiranja po-
nudb Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 
Ponudbe prejete na vložišče organizatorja po tej uri se 
ne upoštevajo.

11. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. 2. 

2013, ob 13. uri, v sejni sobi organizatorja javnega zbira-
nja ponudb Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železni-
ki. Ponudniki in predstavniki ponudnikov, ki so vplačali 
varščino, se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci 
pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (ne-
pravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopol-
ne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši rok, v ka-
terem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 90 dni 
od roka za oddajo ponudb.

13. Možnost ustavitve postopka: organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti 
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Objava 
javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne za-
vezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli 
drugim ponudnikom skleniti pogodbo.

14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe za doda-
tne informacije: ogled stanovanja je mogoč po predho-
dnem dogovoru, v času poslovnih ur Občine Železniki, 
od 4. 2. 2013 dalje do 20. 2. 2012.

Za dodatne informacije se zainteresirane osebe 
lahko obrnejo na Mirjam Tolar, tel. 04/50‑00‑024, elek-
tronski pošta: mirjam.tolar@obcina.zelezniki.si.

Občina Železniki

Št. 030-1/2013 Ob-1301/13

Na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja Občina Kamnik, Glavni 
trg 24, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: prodajalec)

javno zbiranje ponudb 
za prodajo rabljenega osebnega vozila

1. Predmet prodaje: osebno vozilo AUDI A6 2.4, 
limuzina, letnik 2005. Podroben opis vozila z navedbo 
opreme, fotografijami, vzorcem za pripravo ponudbe in 
vzorcem pogodbe je objavljen na spletni strani Občine 
Kamnik: http://www.kamnik.si/javna‑narocila‑in‑razpisi.

2. Lastnik: Občina Kamnik.
3. Izhodiščna cena: znaša 8.400 EUR.

http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
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4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se 
prodaja po načelu »videno – kupljeno«. S kupcem se 
sklene prodajna pogodba.

5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: pro-
dajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo 
ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno iz 3. točke. 
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako ceno, 
bodo enako uspeli ponudniki pozvani, da v določenem 
roku pisno ponudijo višjo ceno od že ponujene. V pri-
meru ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo naju-
godnejši ponudnik izbran z žrebom.

6. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik 
(kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od skle-
nitve pogodbe na TRR št. 01243‑0100002257, odprt pri: 
Banka Slovenije. Plačilo kupnine v navedenem roku se 
šteje za bistveno sestavino pravnega posla.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo predvidoma 
sklenjena v roku 15 dni od zaključka zbiranja ponudb.

8. Ogled vozila: je mogoč vsak delovni dan do izte-
ka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s: 
Samo Stankovič – tel. 041/353‑428, ki nudi podrobnejše 
informacije o vozilu.

9. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe z naved-
bo »Ponudba za nakup vozila – Ne odpiraj« morajo biti 
v zaprti kuverti predložene v vložišče Občine Kamnik, 
Glavni trg 24, 1241 Kamnik – najkasneje do 18. 2. 
2013, do 10. ure. Na hrbtni strani mora biti naveden poln 
naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in 
pravne osebe.

10. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime 
in priimek oziroma naziv kupca, poln naslov, telefonsko 
številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe (naj-
manj 20 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe) 
ter ponujeno ceno za predmet razpolaganja.

11. Odpiranje ponudb: bo javno, in sicer 18. 2. 
2013, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pisarna 
št. 17/P), Glavni trg 24, Kamnik. O izboru bodo ponu-
dniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. 
Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne 
ponudbe ne bodo upoštevane.

12. Stroški in davščine: vse stroške v zvezi s pro-
dajno pogodbo za nakup rabljenega vozila – razen stro-
škov izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila 
in stroškov te objave – nosi kupec.

13. Izročitev v posest: izročitev vozila v posest je 
odložena do plačila celotne kupnine in stroškov.

14. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje pravico, 
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z 
nobenim ponudnikom, prav tako lahko prodajalec usta-
vi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Od-
škodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve 
pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.

Občina Kamnik

Št. 478‑5/2013 Ob‑1313/13

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine

1. Naziv in sedež najemodajalca: Občina Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04 537‑23‑00, 
faks 04‑5314‑684.

2. Predmet oddaje v najem: neopremljen poslovni 
prostor, Restavracija Letališče Lesce, Begunjska cesta 
10, 4248 Lesce, v skupni izmeri 416,30 m2, od tega 
286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, sanitarije, pi-
sarna, klet in pomožni prostori, ter 130,00 m2 terasa. 
Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opra-
vljanje registrirane dejavnosti – Restavracije in gostil-
ne, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja za 
nadaljnjih 5 let.

3. Izklicna cena mesečne najemnine brez obrato-
valnih in drugih stroškov znaša 2.440,00 € brez DDV.

4. Pogoji za sodelovanje:
– v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo 

pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost 
– Restavracije in gostilne,

– ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle ob-
veznosti do Občine Radovljica, sicer bo izločen iz na-
daljnjega postopka,

– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet 
katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri 
izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen 
iz nadaljnjega postopka.

5. Drugi pogoji:
– ponudnik mora najkasneje do petka, 15. 2. 

2013, plačati varščino v višini 10 % izhodiščne letne 
najemnine v višini 2.928,00 €. Varščino je potrebno 
nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 
01302‑0100007805, sklic: 99, z navedbo »plačilo var-
ščine – javno zbiranje ponudb Restavracija Letališče 
Lesce«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v najemnino, neuspelim pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb,

– ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo po-
nudbe in kandidiranjem na tem razpisu,

– izbrani ponudnik je dolžan spoštovati opravljanje 
dejavnosti Letališča Lesce v poslovnih prostorih iste 
stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko kakorkoli 
povzročila motenje poslovanja le‑tega,

– pred pričetkom opravljanja dejavnosti bo izbrani 
ponudnik v soglasju z lastnikom obnovil zunanjo teraso 
in po potrebi tudi druge prostore, pri čemer se bo višina 
njegovih vlaganj poračunala z najemnino,

– vsa obnovitvena dela morajo biti zaključena naj-
kasneje do 1. 5. 2013, ko mora Restavracija Letališče 
Lesce ponovno pričeti z obratovanjem.

6. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti:
– ponudbeno ceno mesečne najemnine v €, ki ne 

sme biti nižja od izklicne cene mesečne najemnine, do-
ločene v 3. točki tega razpisa,

– izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno 
razvidno, da ponudnik opravlja registrirano dejavnost 
– Restavracije in gostilne (izpis AJPES ali iz sodnega 
registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS 
za samostojne podjetnike),

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed 
postopkov prisilnega prenehanja,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 30 dni od 
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v 
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska 
c. št. 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za najem 
nepremičnine, Restavracija Letališče Lesce, Ne odpiraj. 
Rok: ponedeljek, 18. 2. 2013, do 9. ure. Upoštevane 
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka pri-
spele na naslov najemodajalca.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 1. 2. 2013 / Stran 439 

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 18. 2. 
2013 ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudni-
kov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom 
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane 
bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki 
bodo enake ali višje od izklicne cene.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponudbena cena. Kolikor bo med prispelimi po-
nudbami več najugodnejših ponudb, bodo z najugodnej-
šimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se 
bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 delovnih dni 
po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi doda-
tnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o pogojih 
javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti 
dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba direktor 
občinske uprave Matjaž Erjavec, po tel. 04 537‑23‑00 
oziroma po elektronski pošti na naslovu: kabinet.zupa-
na@radovljica.si.

12. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Občina Radovljica

Št. 430‑9/2012‑21 Ob‑1315/13

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), sklepa 
Občinskega sveta Občine Sežana št. 032‑1/2010‑14 z 
dne 18. 2. 2010, sklepa Občinskega sveta Občine Se-
žana št. 032‑9/2011‑21 z dne 17. 11. 2011 o spremem-
bi sklepa št. 032‑1/2010‑14, sklepa Občinskega sveta 
Občine Sežana št. 032‑1/2012‑13 z dne 26. 1. 2012 
ter sklepa župana št. 430‑9/2012 z dne 19. 9. 2012,  
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin parc.št. 3791/11, 3791/12, 
4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720 in 2212/724  

vse k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana, Partizan-

ska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Zemljišče parc. št. 3791/11 neplodno, v izmeri 

4225 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 289.617,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

b) Zemljišče parc. št. 3791/12 neplodno, v izmeri 
4455 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 305.383,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

c) Zemljišče parc. št. 4320/11 neplodno, v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

č) Zemljišče parc. št. 4320/12 neplodn,o v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

d) Zemljišče parc. št. 4320/13 neplodno, v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

e) Zemljišče parc. št. 2212/720 travnik in pašnik, 
v izmeri 1138 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) 
vrednost za prodajo je 92.178,00 €. V izhodiščni ceni ni 
zajet 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

f) Zemljišče parc. št. 2212/724 pašnik, v izmeri 883 
m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za pro-
dajo je 71.523,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč:
Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parcelacijo zemlji-

šča s parc.št. 3791/7, k.o. Sežana (odločba Geodetske 
uprave RS, Območna geodetska uprava Koper, Geo-
detska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana; št. 
odločbe 02112‑158/2011‑3 z dne 15. 6. 2011). Zemljišči 
se nahajata na območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni 
list RS, št. 23/2008), območje urejanja: območje za pro-
izvodnjo P-12, ureditvena enota: dvoranski objekti »d«, 
kar pomeni:

P – območja za proizvodnjo
Območja proizvodnih dejavnosti (P) so namenje-

na proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za ob-
časno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot 
spremljajoči dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma 
dejavnosti:

– proizvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna de-

javnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gra-
dnje objektov, odstranitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v 
dejavnosti, ki so določene za obravnavano namensko 
rabo površin,

– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah 
parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti 
za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objek-
ti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in 
urbana oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in na-
prave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, 
omrežja in naprave za zveze),

– ureditve javnih površin;
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti 

»d«:
»d« – dvorane in delavnice (večji objekti, proizvo-

dne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so 

dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih 
objektov, za oblikovanje objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje objektov mo-

rajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, 
če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke 
objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več nad 
urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki min. 5 m, 
da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in raba objektov,
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– zazidanost gradbene parcele je lahko največ 
70 %, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za 
varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so 

dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 
12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z zna-
čilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte...), 
vendar višino, ki ne presega 15 m.

Zemljišča pod c), č) in d) se nahajajo v območju, 
ki ga ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za 
mesto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08), ob-
močje urejanja: območje mešane rabe M‑07, ureditvena 
enota:dvoranski objekt »d«, kar pomeni:

M – območja mešane rabe
Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbi, 

storitvam, manjšim proizvodnim dejavnostim (manjši 
obseg, manjši vplivi), poslovnim dejavnostim (brez sta-
novanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma 
dejavnosti:

– terciarne dejavnosti,
– šport in rekreacija, kultura, poslovni prostori de-

javnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo 

na okolje.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gra-
dnje objektov, odstranitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v 
dejavnostih, ki so določene za obravnavano namensko 
rabo,

– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah 
parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti 
za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objek-
ti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in 
urbana oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in 
energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za 
zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti 

»d«:
»d« – dvorane in delavnice (večji objekti, proizvo-

dne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so 

dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih 
objektov, za oblikovanje objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje objektov mo-

rajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, 
če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke 
objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več nad 
urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki min. 5 m, 
da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in raba objektov,

– zazidanost gradbene parcele je lahko največ 
70 %, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za 
varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so 

dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 
12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z zna-
čilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte...), 
vendar višino, ki ne presega 15 m.

Zemljišči pod e) in f) se nahajata v območju sta-
novanj z oznako S-52, gradnja se ureja z Odlokom o 
zazidalnem načrtu za območje ZC 26 v Sežani (Uradni 
list RS, št. 38/98).

Zazidalni načrt za obravnavanih parcelah predvide-
va gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov.

Tlorisni gabarit objekta je max. 10,00 m x 15,00 m, 
višinski gabarit je P+1 in je razviden iz idejne zasnove 
objekta. Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo 
+/‑ 10 % po dolžini in +/‑ 15 % po širini. Glede na višino 
objektov je odstopanje maksimalno + 1m in odstopanj 
navzgor ni. Kleti so dopustne. Kota vrha stropne plošče 
kleti je lahko max. 50 cm nad obstoječim (naravnim) 
terenom.

Tolerance spreminjanja mej med posameznimi par-
celami so dovoljene pod pogojem, da se bistveno ne 
poveča stavbno zemljišče. Ni dopustno graditi prizidkov. 
Gradnja je lahko klasična, montažna ali kombinirana.

Glede namembnosti objektov in naprav so spre-
membe dopustne do stopnje, ko ne kršijo ali spreminjajo 
osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredelje-
nega s tem načrtom. V pritličju stanovanjskih objektov 
se lahko organizira trgovsko‑uslužna dejavnost pod po-
gojem, da je nemoteča in ekološko varna.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, mora-

jo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izho-
diščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za 
nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo 
o plačilu varščine.

5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun 
Občine Sežana, št. 01311‑0100005909, s pripisom št. 
430‑9/2012, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje 
ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri 
nakupu posamezne predmetne nepremičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. 
Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da 
ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup posa-
mezne nepremičnine umakne.

5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema 
obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj 

izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove 
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se 
z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklic-
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no ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.

7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-
vati naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen 
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za 
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko 
št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe ozi-
roma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID za DDV 
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti 
starejši od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o pla-
čanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vre-
dnost, stroške overitve podpisa pri notarju, vknjižbe 
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške 
v zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.

– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni 
prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega do-
voljenja.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 
dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgo-
varja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje 
in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne in-
frastrukture, v kolikor le ta obstaja. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 

15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega 
ponudnika.

– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s 
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izklju-
čena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo Obči-
na obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti ku-

poprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od pre-
jema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano 
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notar-
skih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec 
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu 
celotne kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom 

»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Se-
žana« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine 
Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo 
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska ce-
sta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja.

11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvi-
gnejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 
1) ali na spletni strani, www.sezana.si.

11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 20. 2. 
2013, do 10. ure.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upo-
števane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s skle-

pom imenovana komisija dne 21. 2. 2013 ob 13. uri, v 
mali sejni sobi Občine Sežana.

12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v 
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z 
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika.

13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z 
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 05/73‑10‑100 
ali 05/73‑10‑107.

Občina Sežana

Št. 43/2013 Ob‑1320/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13), 48. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/13) in 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v na-
jem (Uradne objave 24/2009), objavlja

javno zbiranje ponudb 
za oddajo prodajnih mest v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel.: 05/66‑00‑107, faks: 05/660‑01‑10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju  
Občina.
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II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču 

»Lonka«
1A: Del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, 

ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in 
sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, 
z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo 
sladoleda ter osvežilnih brezalkoholnih pijač – eno pro-
dajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema 
je 2.100 EUR.

1B: Del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, 
ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, v 
izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajne stojni-
ce za peko palačink, pokovke, sladkorne pene, koruze, 
praženih mandeljnov ter osvežilnih brezalkoholnih pijač 
– eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje 
najema je 2.100 EUR.

2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
2A: Del zemljišča s parcelno št. 2 in 1373/6, k.o. 

Izola, v skupni izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno po-
vršino ob sprehajalni poti ob morju vključno s prodajnim 
kioskom, v izmeri 4 m2, z namenom prodaje izdelkov 
domače in umetne obrti – skupno šest prodajnih mest. 
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta 
za celotno obdobje najema je 1.914 EUR.

2B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola, v 
skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino in 
sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim 
kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje spominkov 
domače obrti (unikatni spominki) in umetne obrti (plažni 
artikli in razni spominki) – eno prodajno mesto. Izklicna 
cena za obdobje najema je 1.559 EUR.

2C: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola, v 
skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob 
sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 
7 m2 z namenom prodaje izdelkov domače in umetne 
obrti – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posa-
meznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema 
je 1.759 EUR.

2D: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v 
izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Veli-
kem trgu, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2 
z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, 
unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna 
cena za najem posameznega prodajnega mesta za ce-
lotno obdobje najema je 1.759 EUR.

2E: Del zemljišča s parcelno št. 1823, k.o. Malija, v 
skupni izmeri do 50 m2, ki predstavlja javno površino ob 
sprehajalni poti, ki predstavlja javno površino, vključno 
s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom proda-
je izdelkov okoliških lokalnih pridelovalcev (oljčno olje, 
med, vino, zelišča …), dnevno svežih naravnih sokov in 
pijač, smoothijev ter drugih osvežilnih pijač in pakiranih 
sendvičev – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celo-
tno obdobje je 1.500 EUR.

3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«:
3A: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izme-

ri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
Svetilnik, z namenom postavitve trampolina – eno pro-
dajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema 
je 900 EUR.

3B: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izme-
ri do 15 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
»svetilnik«, z namenom postavitve kioska za oddajo 
senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto. Izklicna 
cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3C: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v 
izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na ko-

pališču »svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa 
ali pagode z namenom izvajanja masaž – eno prodaj-
no mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 
900 EUR.

3D: Del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, v iz-
meri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del 
sprehajalne poti ob morju pri kopališču »svetilnik«, za 
postavitev enega prodajnega kioska, z namenom pro-
daje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno 
galanterijsko blago, plažni artikli) – eno prodajno mesto. 
Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno 
obdobje najema je 1.200 EUR.

4. Prodajna mesta ob parkirišču gostilne»Jasna« 
na Belvederju:

4A: Del zemljišča s parc. št. 1801, 1787 in 1788, 
vse k.o. Malija, v izmeri do 80 m2, ki predstavlja javno 
površino ob parkirišču gostilne »Jasna« na Belvederju, 
prodajno mesto z namenom prodaje sadja, zelenjave 
in drugih izdelkov lastne proizvodnje – osem prodajnih 
mest. Izključno lokalno pridelano sadje in zelenjava ter 
drugi lokalno pridelani sezonski pridelki/izdelki. Izklicna 
cena za najem enega prodajnega mesta za celotno ob-
dobje najema je 800 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A, 
1B in 2A se odda v najem za čas od 1. 5. 2013 do 
31. 10. 2013, prodajna mesta pod točkami 2B, 2C, 2D, 
in 3D se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2013 do 30. 9. 
2013, prodajna mesta pod točkami 3A, 3B in 3C se od-
dajo v najem za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 
ter prodajno mesto pod točko 2E se odda za obdobje 
največ 2 leti od sklenitve pogodbe. Prodajna mesta pod 
točko 4A se oddajo v najem za obdobje od 1. 5. 2013 
do 31. 10. 2013.

Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja živil in 
pijač, razen v točkah, kjer je to izrecno navedeno. Na-
membnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja 
kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli pred-
nost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo 
iz II. točke tega razpisa (predmet oddaje). Na lokacijah, 
kjer je več prodajnih mest, bo prednost pri izbiri lokacije 
določena na osnovi največjega števila zbranih točk – 
ponudnik z najvišjim številom zbranih točk bo prvi izbiral 
prodajno mesto za svojo dejavnost.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbra-
no obdobje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega 

mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega 
kioska, kjer je to v točkah od 1 do 3 navedeno. Vse osta-
lo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha 
nad glavo in dodatni animacijski program je v domeni 
posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno 
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem 
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora 
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena 
na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi 
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. V skladu z 
2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV ni ob-
računan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije podračun št: 01240‑0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502‑5«. Izbranemu ponudniku 
se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo 
vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
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Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izo-
la, št. 01240‑0100006381, ki se vodi pri Banki Slove-
nije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena 
sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne porav-
na najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za  
razdrto.

Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (ele-
ktrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na 
podlagi izdane fakture.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. 
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija 
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki 
in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma 
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe;

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 

se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 
01240‑0100006381.

Prijavitelj na razpisana prodajna mesta pod točko 
4A mora nujno priložiti dokazila:

– dokazilo o statusu kmeta ali dokazila o lokalnem 
poreklu prodajanega blaga.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 25. 2. 2013 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb 
»Prodajna mesta« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-

nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 
dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 
011‑4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 27. 2. 
2013 od 15.30 ure dalje, v sejni sobi – pritličje Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju po-
nudb bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede 
na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb 
pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebu-
jejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, 
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa 
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu 
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. 
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene 
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo 
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davč-
nega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok 
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje po-
nudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te 
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter 
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu
– Višina ponujene najemnine
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisni-

ka komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči 
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi predno-
stnega seznama.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v 
navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
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nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu 
izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak 
ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem po-
samezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik 
predložil več ponudb za najem posamezne nepremični-
ne, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku 
javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna 
cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbira-
nje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju 
ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obrav-
navanja prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih 
ur po tel.: 05/660‑01‑49, ali po el. pošti na: katja.rakar@
izola.si.

Občina Izola



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 1. 2. 2013 / Stran 445 

Št. 2153-3/2012/5 Ob-1286/13

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Povezane lokalne skupnosti, s kratico imena PLS in s 
sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8, ki je nasta-
la z razdružitvijo politične stranke Stranke za napredek 
krajevnih skupnosti z matično številko 1030043. Znak 
stranke je pravokotnik, v katerem je v zgornjem delu 
kratica PLS, izpisana z velikimi tiskanimi črkami v beli 
barvi na zeleni podlagi v barvi C64 M0 Y89 K0 oziroma 
R103 G181 B71. V spodnjem delu pravokotnika pa je 
napis Povezane lokalne skupnosti, napisan z velikimi 
tiskanimi črkami v beli barvi na modrem polju z oznako 
C100 M87 Y9 K1 oziroma R36 G56 B139. Tip črk v zna-
ku je Bebas Neue.

Kot zastopnik politične stranke Povezane lokalne 
skupnosti se v register političnih strank vpiše Janez Fre-
lih, EMŠO: 0205942500395, državljan Republike Slove-
nije, s stalnim prebivališčem: Dolenčeva ulica 1, Kranj.

Matična številka politične stranke Povezane lokalne 
skupnosti je: 4050070.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153‑4/2012/5 Ob‑1287/13

1. V register političnih strank se vpiše politična 
stranka Stranka za napredek krajevnih skupnosti, 
s kratico imena SZNKS in s sedežem v Babnem Vrtu, 
Babni Vrt 4, ki je nastala z razdružitvijo politične stran-
ke Stranke za napredek krajevnih skupnosti z matično 
številko 1030043. Znak stranke je sestavljen iz kratice 
imena (SZNKS) odebeljen z ležečo pisavo v črni barvi 
SZNKS, pisavi Arial in velikosti 24. Pod kratico je izpisa-
no z ležečo pisavo celotno ime stranke velikosti pisave 
8, in pisavi Arial. Znak je obrobljen v pravokotni obliki 
debeline 2 1/4 pt., v katerem je rumena podlaga.

Kot zastopnik politične stranke Stranke za napre-
dek krajevnih skupnosti se v register političnih strank 
vpiše Jože Lombar, EMŠO: 0904959500521, državljan 
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Babni Vrt 
4, Babni Vrt.

Matična številka politične stranke Stranke za napre-
dek krajevnih skupnosti je: 4050096.

2. Politična stranka Stranka za napredek krajevnih 
skupnosti, s kratico imena SZNKS in s sedežem v Bab-
nem Vrtu, Babni Vrt 4 ter z matično številko 1030043, se 
izbriše iz registra političnih strank.

3. Politična stranka Stranka za napredek krajevnih 
skupnosti je naslednica imena, kratice imena, znaka in 
programa politične stranke Stranke za napredek krajev-
nih skupnosti z matično številko 1030043.

Št. 2153‑2/2008/6 Ob‑1319/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zeleni Slovenije, s skrajšanim imenom Zeleni in s se-
dežem v Ljubljani, Komenskega ulica 11 ter z matično 
številko: 5951763 vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov

Št. 101‑77/2012‑5 Ob‑1034/13

Pravila Sindikata podjetja HYUNDAI AVTO TRA-
DE d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, ki so v hrambi pri 
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad, na podlagi 
odločbe, št. 028‑33/93‑3/L z dne 3. 5. 1993 in so vpisana 
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 
24/1993, se z dnem 31. 12. 2012 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101‑2/2012‑0413‑5 Ob‑1053/13

Pravila Sindikata zdravstva in socialnega var-
stva Slovenije, Skupnosti osnovnega zdravstva Rav-
ne na Koroškem, s sedežem Ob Suhi 11, Ravne na 
Koroškem, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ravne na 
Koroškem, na podlagi odločbe Upravne enote Ravne 
na Koroškem, št. 024‑1/95‑3, z dne 25. 9. 1996 in so 
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 14, se z dnem 31. 12. 2012 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101‑10/2012/2 Ob‑1054/13

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 
enoti Krško, kjer je vpisan Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slovenije, Univerze v Maribo-
ru, Fakultete za energetiko, Hočevarjev trg 1, Krško, 
se pri zaporedni številki 85 vzame v hrambo spremenjen 
statut sindikata in vpiše novo ime sindikata, in sicer: 
Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat Fakultete 
za energetiko Univerze v Mariboru, s sedežem Ho-
čevarjev trg 1, Krško, ki je bil sprejet dne 8. 11. 2012.

Št. 101‑13/2012‑2 Ob‑5057/12

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe 
hrani statut Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom 
Maribor, z nazivom: Pravila Sindikata poklicnega ga-
silstva Aerodrom Maribor, oktober 2012, s sedežem 
sindikata Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 12/2012, 
z dne 28. 11. 2012.

Identifikacija – matična številka sindikata s popol-
nim imenom: Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom 
Maribor je 2398931.

Št. 101‑59/2012‑4 Ob‑5154/12

Pravila – KSS Pergam, SINCE07 ‑ Sindikata cen-
trov za socialno delo, Centra za socialno delo Ljubljana 
Vič Rudnik, skrajšano ime: Sindikata CSD Ljubljana Vič 
Rudnik, s sedežem Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, 
z dne 18. 10. 2012, se z dnem izdaje te odločbe hrani 
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič ‑ Rudnik in 
vpiše v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Ljubljana Izpostavi Vič ‑ Rudnik, z naslednjimi podatki: 
zaporedna številka vpisa v evidenco: 219, naziv pravil: 
Pravila o delovanju sindikata, ime in kratica sindikata: 
KSS Pergam, SINCE07 ‑ Sindikat centrov za socialno 
delo, Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, 
skrajšano ime: Sindikat CSD Ljubljana Vič Rudnik, 
sedež sindikata: Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob‑1284/13

Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predse-

dnik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik, 
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Ka-
rel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.

Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1285/13

Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV SIGNAL Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Poko-

pališka pot 8, 1270 Litija, 100 % lastnik.
Direktorica: Jožica Babnik.
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Objave gospodarskih družb

 Ob-1288/13

Terasol, Inženiring, trgovina in svetovanje, An-
drej Hanžič s.p., kratko ime: Terasol, Andrej Hanžič 
s.p., Sernčeva ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 
3237290000, davčna številka: SI54892171, skladno z 
drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1 (ZGD‑1), vse poslovne partnerje in osta-
lo zainteresirano javnost obveščam, da se bo izvršilo 
statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena 
ZGD‑1 v zvezi s 667. členom ZGD‑1 in na podlagi kate-
rega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na 
novoustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo, kot 
to določa že navedeni 668. člen ZGD‑1, in sicer predvi-
doma dne 8. 5. 2013.

Terasol, Andrej Hanžič s.p.

Sklici skupščin 

 Ob-1283/13

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena Statuta 
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 
14, Koper, sklicuje

23. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje 

cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 5. 3. 2013, ob 11. uri v sejni sobi na sede-
žu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper in predlaga nasle-
dnji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji 

sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupšči-

ne, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak 

iz CPK d.d..
– Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar 

Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe preklicuje sklep o imenovanju 

družbe EPIS, podjetje za revizijo in ekonomsko poslov-
no informacijsko svetovanje, d.o.o., Glavni trg 5, Celje 
za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012, 
sprejet na 22. seji skupščine dne 30. 8. 2012.

Za revizijo računovodskih izkazov družbe za po-
slovno leto 2012 se imenuje družbo EBM revizijska 
družba d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in 

obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdr-
ževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu družbe, vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine 
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne 
pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi 
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob 
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo 
glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred 
skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi 
pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajseti-
no osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o 
katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni 
obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. 
Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan 
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pra-
vico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu za-
sedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupšči-
ne in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost 
ter prevzamejo glasovnice.

CPK, d.d.
Igor Ukota

predsednik upravnega odbora

 Ob-1300/13

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD‑1) in 7.3. točke statuta 
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, 
sklicuje uprava družbe

19. skupščino
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. 

Kočevje, s sedežem v Kočevju, poslovni naslov: 
Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje,

ki bo v sredo, 6. 3. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi na 
sedežu družbe Tomšičeva cesta 9, v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in 

izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem 

naslednjega sklepa:
»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Da-

mjan Škofič, za preštevalki glasov pa Petra Erjavec in 
Tina Kenda. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine 
se imenuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.«

Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., 
Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega 
sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojan, 
za preštevalca glasov pa Matija Kolar in Tjaša Koren-
čan. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.«

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveri-
tve vodenja posameznih poslov družbe.
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Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., 
Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega 
sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki 
naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Mela-
min d.d., imenuje UHY, revizija in svetovanje d.o.o., 
Vurnikova 2, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vo-
denje posla – povečanja osnovnega kapitala družbe 
iz odobrenega kapitala na podlagi sklepov uprave in 
nadzornega sveta družbe z dne 18. 4. 2012, in sicer iz 
naslednjih vidikov:

– skladnosti postopka dokapitalizacije s podeljenim 
pooblastilom upravi, opredeljenim v »poročilu uprave v 
zvezi z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic« 
z dne 16. 4. 2007, ki je bilo podlaga za sprejem sklepa 
o spremembi statuta in uvedbi instituta odobrenega ka-
pitala na skupščini družbe 23. 5. 2007;

– obstoja zakonskih razlogov za izključitev predno-
stne pravice obstoječih delničarjev;

– primernosti emisijske vrednosti novoizdanih del-
nic za stvarne vložke;

– potrebnosti prevzetih stvarnih vložkov;
– ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov.
Posebni revizor naj se omeji na del postopka do-

kapitalizacije, kjer so bila vplačila izvršena s stvarnimi 
vložki, in pri tem predvsem preveri z vidika:

– ustreznosti oziroma potrebnosti sprejema odlo-
čitve o dokapitalizaciji (s pravno‑formalnega vidika in z 
vidika ekonomske upravičenosti);

– ustreznosti oziroma skladnosti izvedene dokapi-
talizacije s pooblastilom, danim upravi s sklepom skup-
ščine družbe z dne 23. 5. 2007 o spremembi statuta in 
uvedbi instituta odobrenega kapitala, katerega podlaga 
je bilo »poročilo uprave v zv. z izključitvijo prednostne 
pravice do novih delnic« z dne 16. 4. 2007 (z vidika na-
mena pridobivanja sredstev z dokapitalizacijo, potrebe 
po izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev 
in pridobljenih stvarnih vložkov);

– ustreznosti oziroma potrebnosti prejetih stvarnih 
vložkov za družbo (ustreznost z vidika njenih poslovnih 
načrtov in glede na druge poslovne odločitve družbe – 
predvsem predhodnega nakupa vrednostnih papirjev 
Gorenjske banke d.d. Kranj);

– ustreznosti določitve emisijske vrednosti novo 
izdanih delnic za stvarne vložke;

– ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov.
Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripra-

viti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD‑1.«
Ta skupščina je sklicana na zahtevo delničarja NFD 

HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje 

glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 3. 
2013 (presečni dan) in

– ki se pred skupščino pisno prijavijo za udeležbo 
na skupščini, tako, da družba njihovo prijavo prejme 
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je 
najpozneje konec dne 2. 3. 2013.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 

osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 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. Zadošča, da delničarji zahtevo 
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji 
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi 
pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@
melamin.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pi-

sni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi 
razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora 
in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za vo-
litve članov nadzornega sveta ali revizorjev ni potrebno 
utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v 
navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na 
sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Del-
ničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi 
pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@
melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvijo točk dnevnega reda

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in nji-
hovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v splošnem 
kadrovskem sektorju, vsak delovni dan od dneva objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure.

Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem 
dostopno tudi na spletni strani družbe, www.melamin.si.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do 

obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD‑1, po katerem mora uprava na skupščini dati del-
ničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prve-
ga odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 
305. člena ZGD‑1 so dostopne na spletni strani družbe 
www.melamin.si.

Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi po-

oblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in 
dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja 
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja 
shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glaso-
valne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni 
strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi 
po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v 
skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico 
do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblasti-
telja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v 
sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom za-
sedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih del-
ničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne 
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin 
d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skup-
ščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. 
Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.

Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe

Srečko Štefanič, uni. dipl. kem.
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Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške družbe 
SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi sklicuje 
uprava

19. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d Zagorje ob Savi,

ki bo dne 4. 3. 2013 ob 12. uri, v konferenčni dvo-
rani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih 
teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega 
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: za predse-
dnika skupščine se izvoli Marjana Mlinarič‑Pikelj, za 
preštevalki glasov se imenujeta Marjeta Povhe in Bo-
jana Ručman, skupščini prisostvuje notarka Marjana 
Kolenc Rus.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe SVEA 
d.d.z denarnimi vložki.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega 
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 
1.253.225,67 EUR je razdeljen na 300 323 navadnih 
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasoval-
no pravico in se poveča z novim denarnim vložkom v 
skupni višini 2.100.000,00 EUR, tako, da po povečanju 
znaša 3.353.225,67 EUR.

Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 
333. člena ZGD‑1 izvede z izdajo 503 247 navadnih 
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glaso-
valno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju 
osnovnega kapitala skupaj izdanih 803 570 navadnih 
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasoval-
no pravico, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v 
osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom 
enaka upravičenja in pravice, kot že izdane redne del-
nice oznake SVZG, kot to določa točka 5.3., V KAPITAL 
DRUŽBE Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nema-
terializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po 
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se v ce-
loti izključi. Poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih 
delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na izbranega 
vplačnika oziroma vpisnika. Uprava mora vpisniku in 
vplačniku poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic 
posredovati najkasneje v roku 3 dni po sprejemu tega 
sklepa na skupščini družbe.

Rok za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic na 
podlagi te točke je 14 dni od sprejema sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisnik novo 
izdanih kosovnih delnic je dolžan ob vpisu kosovnih 
delnic vplačati celoten emisijski znesek za vse vpisane 
kosovne delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko 
se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 
100 % novo izdanih kosovnih delnic, najkasneje v roku 
14 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega ka-
pitala na skupščini.

V primeru neuspešnega povečanja osnovnega ka-
pitala postane vpis novih kosovnih delnic neobvezujoč.

Postopek vplačila in vpisa novih delnic v skladu s 
tem sklepom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega 
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep:

Če v 14 dneh od sprejema sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala na skupščini ni v celoti vpisana 

in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala 
v skladu s 3. točko tega sklepa (100 % uspešnost iz-
vedbe povečanja kapitala z denarnimi vložki), postane 
sklep o povečanju kapitala za delničarje in družbo 
neobvezujoč.

Vplačnik oziroma delničar denarna vplačila za nove 
delnice na podlagi tega sklepa vplača na TRR družbe, ki 
ga bo za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala 
z denarnim vplačilom družba na novo odprla in o tem 
obvestila vplačnika.

Pooblastilo za spremembo Statuta.
Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da 

uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu 
s sklepi pod to točko dnevnega reda, in posledično s 
stanjem, šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu 
vseh delnic.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe SVEA 
d.d. Zagorje ob Savi.

1. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzor-
nega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Spre-
meni se poglavje V. KAPITAL DRUŽBE, ki se po novem 
glasi:

5(pet).1(ena).
Osnovni kapital družbe znaša 3.353.225,67 

(trimilijonetristotriinpetdsettisočdvestopetindvajset) 
67/100 EUR.

5(pet).2(dva).
Osnovni kapital je razdeljen na 803 570 (osemsto-

tritisočpetstosedemdeset) kosovnih delnic SVZG.
Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da 

uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu 
s sklepi pod to točko dnevnega reda in posledično s 
stanjem, šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu 
delnic.

2. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzor-
nega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Spre-
meni se točka 6(šest)1.(ena) UPRAVA tako, da se po 
novem glasi:

6(šest).1(ena).1(ena).
Uprava vodi družbo v svojem imenu in na svojo 

odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tre-
tjim osebam.

Za zastopanje je pooblaščen predsednik uprave 
posamično, in sicer za vse posle vodenja, ki spadajo po 
zakonu in tem statutu v pristojnost uprave.

V primeru odsotnosti predsednika, ali v primeru, da 
se pojavi kateri koli razlog, ki predsedniku onemogoča 
zastopanje in predstavljanje družbe uresničuje pravice 
in obveznosti, ki jih ima predsednik po zakonu in po tem 
statutu, namestnik predsednika uprave.

Vse akte družbe podpisuje v imenu in za račun 
družbe predsednik uprave, v primeru njegove odsotno-
sti oziroma onemogočenosti zastopanja, pa namestnik 
predsednika.uprave.

6(šest).1(ena).2.(dva).
Uprava ima dva člana‑ predsednika uprave in na-

mestnika predsednika, ki ju imenuje nadzorni svet. Na-
mestnik predsednika uprave prevzame pravice in obve-
znosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri 
njihovem uresničevanju.

Mandat predsednika in namestnika predsednika 
uprave traja pet (5 let) z možnostjo ponovnega imeno-
vanja. Nadzorni svet lahko predsednika in namestnika 
predsednika uprave predčasno odpokliče s tričetrtinsko 
večino v naslednjih primerih:

– na njegovo lastno željo,
– če mu preneha delovno razmerje v družbi,
– v drugih primerih, če oceni, da je bila zaradi na-

pačnih odločitev povzročena škoda,
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– oziroma ga, ju razreši, če skupščina ne sprejme 
letnega obračuna in poslovnega poročila.

Uprava prijavi v register ime predsednika in name-
stnika predsednika uprave, ki zastopata in predstavljata 
družbo v skladu z določbami tega statuta.

Točka 6.(šest)1(ena).3(tri).
Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod 

pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD. Uprava deluje po 
poslovniku.

Uprava mora poprej pridobiti soglasje nadzornega 
sveta v teh primerih:

– nakup in prodaja delnic in deležev podjetij in 
ustanavljanje podjetji nad 250.000 (dvestopetdesetti-
soč) EUR,

– podeljevanje prokure,
– uvrstitev delnic družbe na borzo,
– nakup, prodaja ali drugačno razpolaganje z lastni-

mi delnicami nad 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR,
– o naložbah, ki presegajo višino letne amortizacije,
– nakup ali prodaja nepremičnin nad vrednostjo 

250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR.
6.(šest).1(ena).4(štiri).
Članom uprave se za njihovo delo zagotovi plačilo 

v skladu s pogodbo. Uprava ima za svoje delo pravico 
do udeležbe na dobičku družbe praviloma v obliki delnic. 
Višina udeležbe na dobičku, se praviloma določi v od-
stotku od letnega dobička družbe, izplačilo pa je vezano 
na uspešno delovanje družb tudi po zaključku obdobja, 
za katero je uprava udeležena na dobičku.

6.(šest).1(ena).5.(pet).
Uprava je sklepčna, če sta pri sklepanju navzoča 

oba člana.
Vsak član uprave ima en glas. Član uprave ne 

sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
Člana uprave se lahko udeležita sklepanja tudi 

tako, da izročita pisne glasovnice drugemu članu upra-
ve. Uprava lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, z 
uporabno elektronskih medijev ali drugače, če s tem 
soglašata oba člana uprave.

Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da 
uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu 
s sklepi pod to točko dnevnega in posledično s stanjem 
šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

4. Ugotovitev o prenehanju mandata članici NS 
Dragici Jazbec in predčasen odpoklic na lastno željo 
članice NS Sabine Kukovec ter izvolitev dveh novih 
članov NS.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skup-
ščina delničarjev sprejme sklep:

Ugotovi se, da je z dnem 30. 9. 2010 zaradi smrti 
prenehal mandat članici NS Dragici Jazbec. Z dnem 
4. 3. 2013 se predčasno na lastno željo odpokliče čla-
nica NS Sabina Kukovec. Z dnem 4. 3. 2013 se s po-
gojem, da se dejansko izvede vpis in vplačilo delnic, za 
nova člana predstavnika kapitala izvolita: Cagdas Celik 
in Marko Kos.

Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da 
prijavi spremembo članov NS v sodni register s pogo-
jem, da se dejansko izvede vpis in vplačilo delnic.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravi-
co lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošilj-
ko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Svea, d.d. Za-
gorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, 
prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje 
do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD‑ 
Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do kon-
ca četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je 28. 2. 2013.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skup-
ščino prijavijo v konferenčni dvorani, in sicer najmanj 15 
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo priso-
tnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob pri-
javi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas 
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, 
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 

osnovnega kapitala, lahko 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 tre-
tjim odstavkom 298. člena ZGD‑1 objavila tiste dodatne 
točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. čle-
na ZGD‑1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki 
dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava 
družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila 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 sporo-

čil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega 
sveta in/ali uprave družbe in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o 
volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba 
utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD le, če je delničar v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen 
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne pre-
dloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.

Družba ima 300 323 kosovnih delnic. Lastnih delnic 
družba nima.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD‑1 lah-
ko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do 
obveščenosti.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo 

ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem, z istim 
dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva s predlogi sklepov za 

skupščino so delničarjem na vpogled v splošno‑kadro-
vskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje 
ob Savi, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Vabilo za skupščino s predlogi sklepov je objavljeno 
tudi na spletni strani družbe SVEA d.d., www.svea.si.

SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi
predsednica uprave
mag. Sonja Klopčič
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Zavarovanja terjatev

SV 240/13 Ob‑1289/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. 
SV‑240/13, DK‑14/13 z dne 22. 1. 2013 je bila ne-
premičnina – stanovanje št. 4, v skupni izmeri 67,44 
m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na 
naslovu Česnikova ulica 14, Ljubljana, ki stoji na parc. 
št. 1921/2 k. o. Zgornja Šiška, ki je na podlagi sklepa 
o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. IV 
D 2259/1008 z dne 15. 4. 2009, last Andreja Šercer, 
roj. 1. 6. 1955, Šišenska 29, 1000 Ljubljana, do celote, 
zastavljena v korist upnika Borisa Vukosavljevića, roj. 
31. 1. 1969, Prušnikova ulica 59, 1000 Ljubljana, EMŠO 
3101969500290, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 78.000,00 €, brez obresti, z rokom vračila 22. 7. 
2013, kot je določeno v notarskem zapisu pos. pog. in 
sporazumu o zav. den. terjatve po 142. SPZ, napram 
posojilojemalcu in zastavitelju Andreju Šercer, roj. 1. 6. 
1955, Šišenska 29, 1000 Ljubljana.

SV 76/2013 Ob‑1314/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 76/2013 z 
dne 25. 1. 2013, je bila nepremičnina – stanovanje št. 
56, v stavbi št. 2188, k.o. 1074 – Spodnja Hudinja, prido-
bljena na podlagi kupoprodajne pogodbe, datirane 7. 12. 
1993 ter Dodatka h kupoprodajni pogodbi, datiranega 
25. 4. 1994 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 14. 1. 
2013, sklenjene med prodajalcem Občino Celje ter kup-
cema Radosavom Vukosavljevićem in Radico Vukosa-
vljević, zastavljena v korist upnika Delavska hranilnica 
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 
5, matična številka 5448557000, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki, napram 
dolžnici Andrijani Ristić.
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Objave sodišč

Izvršbe

N 4/2008 Os‑1210/13

Popravek
V nepravdni zadevi Okrajnega sodišča v Trebnjem, 

je na podlagi sklepa o prodaji, opr. št. N 4/2008 z dne 
30. 3. 2009, po izvršitelju Nikoli Trifunoviču iz Novega 
mesta, zarubljena nepremičnina, stanovanje v stano-
vanjski stavbi, na naslovu Goliev trg 10, Trebnje, na 
parc. št. 221/1 (sedaj 221/3 in 221/4), k.o. 1422 Trebnje, 
ki ima številko 15 in obsega 44,55 m2, pridobljeno na 
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 362/122/91‑3 z dne 
8. 11. 1991, ki ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Z gornjo objavo se popravi in dopolni navedba parc. 

št. 221/1 (sedaj 221/3 in 221/4), k.o. 1422 Trebnje, na 
kateri stoji stanovanjska stavba, v kateri je zarubljeno 
stanovanje, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 77/12, 
št. objave Os‑4244/12. V ostalem je objava nespreme-
njena.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. 1. 2013

VL 122242/2012 Os‑5319/12

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, COVL, VL 122242/2012 z dne 27. 8. 2012, ki 
je postal pravnomočen 22. 9. 2012, v zvezi s sklepom VL 
122242/2012 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravnomo-
čen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika 
izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17497 z dne 
3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 
4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, 
stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v 
korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, 
Jesenice, zaradi izterjave 269,69 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 27. 12. 2012

VL 187770/2010 Os‑3366/12

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča opr. št. 
VL 187770/2010, je bil dne 4. 3. 2011 opravljen v ko-
rist upnika Emona upravljanje d.o.o., Šmartinska 130, 
Ljubljana, rubež nepremičnine na naslovu Polje cesta 
VI/14, Ljubljana, št. stanovanja 10, v 2. nadstropju, v 
izmeri 60,70 m2, last dolžnice Pok Marija, Polje cesta 
VI/14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2012

VL 130004/2008 Os‑3367/12

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča opr. št. 
VL 130004/2008, je bil dne 4. 3. 2011 opravljen v ko-
rist upnika Emona upravljanje d.o.o., Šmartinska 130, 

Ljubljana, rubež nepremičnine, na naslovu Polje cesta 
VI/14, Ljubljana, št. stanovanja 10, v 2. nadstropju, v 
izmeri 60,70 m2, last dolžnice Pok Marija, Polje cesta 
VI/14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2012

In 892/2011 Os‑1172/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v 
Grosupljem., opr. št. In 892/2011 z dne 21. 11. 2011 
je bil dne 25. 9. 2012 opravljen v korist mld. upnice 
Nike Andrić, Hafnerjevo naselje 5, 4220 Škofja Loka, ki 
jo zastopa zakonita zastopnic Andrić Metka, Buč 28a, 
1219 Laze v Tuhinjski dolini, ki jo zastopa odv. Alenka 
Melak Pelan iz Domžal, rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 4, v izmeri 
62,25 m2, na naslovu Vevška cesta 50, Ljubljana, ki se 
nahaja v stavbi št. 3095, ki leži na parc. št. 2269, k.o. 
1770 Kašelj, last dolžnika Aleksanda Andrić, Vevška 
cesta 50, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 78/2011 Os‑1044/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi predlagatelja De-
jana Vindiš, stan. Grajski trg 3, Rače, ki ga zastopa 
BONIS, Mojca Hercog s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, 
in priglasiteljice Katje Rožič, stan. Regentova 18, Mari-
bor, zoper nasprotnega udeleženca Koloniale prehrana 
d.d. – v likvidaciji, Tržaška cesta 39, Maribor, dne 2. 1. 
2013, za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice 
Katje Rožič na stanovanju št. 3, iden. št. dela stavbe: 
716‑470‑3, izdalo sklep o začetku postopka za vzpo-
stavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z 
dne 20. 12. 1993, s katero je prodajalec Trgovsko pod-
jetje Prehrana, Podjetje za trgovino in storitve d.d., 
Maribor, Kardeljeva 59, ki ga je zastopala direktori-
ca Simona Veselko‑Škrabar, dipl. oec., kupcu Janezu 
Uhlu, roj. 22. 12. 1957, stan. Koroška cesta 10, prodal 
nepremičnino – del podstrešja, ki se nahaja v poslov-
no‑stanovanjski stavbi v Račah, Grajski trg 3, ki leži na 
parc. št. 2618, pripisani k vl. št. 968, k.o. Rače, v izmeri 
44,97 m2 in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske 
pravice na ime kupca do celote.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v 
korist priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 1. 2013
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 268/2012 Os-5321/12

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
P 268/2012 z dne 28. 12. 2012 toženi stranki Radomirju 
Vidojeviću postavilo začasnega zastopnika Andreja Bor-
šnarja, odvetnika v Kopru, Muzejski trg 7.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi pr-
vega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da 
sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivali-
šče tožene stranke neznano, pa tožena stranka nima 
pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v 
postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru  
dne 28. 11. 2012

I 462/2009 Os‑2013/12

V izvršilni zadevi upnika Mestne občine Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj proti dolžniku, Dejanu Golub, Koroška 
cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 2.168,64 EUR s pp, je 
sodišče dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta 19, Kranj 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Ladi Vor-
šič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne-
va postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika

Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2012

P 2236/2012 Os‑4703/12

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici 
mag. Tadeji Jelovšek, v pravdni zadevi tožeče stranke: 
mld. Ajla Kukavica, ki jo zastopa zakonita zastopni-
ca Edina Zehirović, obe stanujoči na naslovu Zaloška 
230 F, Ljubljana, ki ju zastopa Renata Jakopinec Levart, 
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: Elvis Kuka-
vica, naslov neznan, zaradi določitve preživnine, dne 
22. oktobra 2012, sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Vojka Lampič Božič, Dunajska 405, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2012

II D 521/2011 Os‑1029/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi 
pok. Natalije Jurkovič, roj. 28. 9. 1926, umrla 1. 1. 2011, 
nazadnje stanujoča Drenikova ulica 30, Ljubljana, drž. 
RS, dne 3. januarja 2013 sklenilo, da se dedičema 
Marku in Petru Weilgunyju na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 

v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi 
začasnega zastopnika, odvetnika Igorja Križanca, Dal-
matinova 5, Ljubljana, ker sta navedena dediča nezna-
nega prebivališča in nimata pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega de-
diča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler 
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, 
v zvezi s 163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2013

VL 102935/2012 Os‑1073/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kre-
ditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki 
ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Ma-
ribor, proti dolžnici Karmen Juraković, Josipa Predovca 
11, 10370 Dugo Selo, Hrvaška, ki jo zastopa odv. Tanja 
Koračin‑Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, zaradi 
izterjave 3.613,08 EUR, sklenilo:

razreši se začasno zastopnico Andrejo Kikec iz 
Murske Sobote s sklepom z dne 28. 9. 2012.

Dolžnici Karmen Juraković se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tanjo Ko-
račin‑Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodišče oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2012

VL 23463/2012 Os‑1168/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM‑FI-
NEKO, družba za finančne storitve, trženje in svetova-
nje d.o.o. – skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 
Maribor, proti dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, 
Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. 
Božidar Pajenk, Partizanska 16, Maribor – dostava, za-
radi izterjave 5.518,94 EUR, sklenilo:

Dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, Bistrica 
ob Dravi, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boži-
dar Pajenk, Partizanska 16, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2012
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Oklici dedičem

D 622/2009 Os‑1108/13

Franc Cunja, iz Trsta, Via Dessela 26, Italija, je dne 
29. 10. 1979 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 10. 1. 2013

D 598/2010 Os‑1146/13

Josip Urbanc, iz Škofij, Tinjan št. 2, je dne 11. 1. 
1970 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2013

D 506/2011 Os-1181/13

Ermin Piciga, neznanega bivališča, je dne 23. 12. 
1983 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v 
Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2013

III D 3383/2011 Os‑5096/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Rozaliji Renčelj, hči Janeza 
Gerdenca, rojena 12. 1. 1917, umrla 25. 11. 2011, naza-
dnje stanujoča v Ljubljani, Nanoška ulica 3, državljanka 
Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez potomcev. 
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih sorodni-
kih, ki bi prišli v poštev kot njeni dediči.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na sodni deski 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 28. 11. 2012

II D 754/2012 Os‑1209/13

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-
pek po dne 17. 3. 2012 umrli Huber Ljudmili, hčerki Lu-
bej Martina, rojeni 2. 8. 1906, drž. RS, vdovi, nazadnje 
stanujoči Vilenska cesta 32, Radizel.

Sodišče poziva vse morebitne zakonite dediče, zla-
sti morebitne zapustničine brate in sestre oziroma njiho-
ve potomce /imena, priimki in naslovi niso znani/, da se 
priglasijo v zapuščinski postopek in predložijo dokazila 
o tem, da izpolnjujejo pogoje dedovanja v zapuščinskem 
postopku po pokojni Ljudmili Huber.

Po preteku enega leta pa sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2013

D 790/2011 Os‑1068/13

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Alojzu Perko, sinu Ivana, upokojencu, 
roj. 3. 9. 1944, državljanu R Slovenije, vdovcu, umrlem 
21. 11. 2011, nazadnje stan. Bolečka vas št. 1.

Pokojnik je napravil oporoko. Ker se ne ve ali je kaj 
pokojnikovih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju na 
podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem 
oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 1. 2013

D 83/2008 Os-1150/13

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-
pek po dne 15. 5. 1946 umrli Angeli Kunej, roj. 28. 5. 
1902, nazadnje stan. Hudi kot 116, Ožbalt, ter po dne 
15. 5. 1946 umrli Mariji Smoli, roj. 4. 1. 1899, nazadnje 
stan. Hudi kot 116, Ožbalt.

Ker sodišču niso znani naslovi prebivališča vseh 
zapustničinih dedičev, sodišče poziva vse tiste, ki meni-
jo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od 
objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega 
sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo 
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 1. 2013

D 130/2011 Os-1058/12

Pri naslovnem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po pokojni Gabrielli Ratibor (Marii Gabrielli Enestini), 
roj. Windischgäß, dne 7. 1. 1898 v Slovenskih Konjicah, 
umrli 12. 3. 1992 v Italiji, Lago di Garda, ki je po podatkih 
smrtovnice umrla brez oporoke.

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču kot dediči v roku 
enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS. Po pre-
teku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki  
dne 23. 12. 2011
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Kolektivni delovni spori

X Pd 252/2012 Os‑1298/13

Delovno sodišče v Kopru na podlagi 51. člena Za-
kona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 
2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden 
kolektivni delovni spor med predlagateljem 1. Drago Fra-
netič, Vremski Britof 10, Vremski Britof in 2. Maksimilijan 
Prunk, Dolnje Vreme 33, Vremski Britof, ki ju zastopa 
odv. Jurij Munih iz Kopra ter nasprotnim udeležencem 
Jadran trgovsko podjetje d.d., Partizanska 69, Sežana, 
zastopa odv. Dragan Sikirica iz Sežane, zaradi: kršenja 
podjetniške kolektivne pogodbe in neskladja splošnega 
akta nasprotnega udeleženca z zakonom in kolektivnimi 
pogodbami.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pra-
vic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo 
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v 
sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa tudi ves 
čas postopka.

Poravnalni rok in glavna obravnava je razpisana za 
dne 21. 3. 2013 ob 11. uri, v razpravni dvorani št. 133/I. 
nadstropje.

Delovno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Habijanič Natalia, Lancova vas 46B, Videm pri Ptu-
ju, zavarovalno polico, št. 50500111960, izdala zavaro-
valnica KD Življenje. gnf‑330441

Jeran Primož, Špengova ulica 25, Ruše, zavaro-
valno polico, št. 50500059714, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnb‑330445

Lončar Boštjan, Casermanova 2, Cerknica, zavaro-
valno polico, št. 50500069629, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnb‑330420

Marjanović Ana, Šmartno 28, Ljubljana Šmartno, 
zavarovalno polico, št. 50500080960, izdala zavaroval-
nica KD Življenje, d.d. gno‑330457

Mrdjenović Dragan, Ul. 14. divizije 8, Celje, zavaro-
valno polico, št. 50500074512, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gng‑330415

Oblak Bojan, Tabor 5, Ljubljana, zavarovalno poli-
co, št. 50500002475, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gns‑330428

Osredkar Peter, Studenec 14, Ljubljana‑Polje, za-
varovalno polico, št. 50500035811, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnw‑330449

Pešec Jure, Vnanje Gorice, Nova pot 46B, Brezo-
vica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 50500065464, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑330423

Stojko Franjo, Vojkova ulica 11, Postojna, zavaro-
valno polico, št. 70000013198, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnp‑330431

Štemberger Simon, Čehovini 2, Štanjel, zavaroval-
no polico, št. 41601001899, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnc‑330419

Vrančič Marko, Križe 30, Koprivnica, zavarovalno 
polico, št. 50500067882, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. gnj‑330412

Zabukovec Tina, Tržaška cesta 281, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 50500113558, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gni‑330438

Spričevala preklicujejo 

Drgan Žiga, Obala 130, Portorož ‑ Portorose, in-
deks, št. 20110074, izdala Pravna fakulteta Ljubljana 
leto izdaje 2011/12. gnq‑330430

Gorišek Bojan, Šentvid pri Stični 49, Šentvid pri 
Stični, diplomo , št. 32002011 Zavoda IRC ‑ Višje stro-
kovne šole, izdano leta 2005. gnc‑330444

Jakomin Alen, Turki 13, Pobegi, spričevalo 8. ra-
zreda Osnovne šole Elvire Vatovec Prade, izdano leta 
1981. gnh‑330439

Koštrun Simona, Spodnje Sečovo 57, Rogaška Sla-
tina, zaključno spričevalo osnovne šole (8. razred) I. 
osnovne šole Rogaška Slatina. gng‑330440

Luci Rok, Hranjigovci 18, Ptuj, preklic potrdila o 
strokovnem izpitu. št. 01/3‑53/19‑01, ki ga je izdala 
Splošna bolnišnica Ptuj dne 28. 8. 2001, objavljenega v 
Ur. l. RS, št. 7/2013 dne 25. 1. 2013. gnj‑330437

Marjana Mertuk, Travniška ulica 38, Slovenska Bi-
strica, indeks, št. 18060373, izdala Filozofska fakulteta. 
gnx‑330448

Stržinar Marija, Podobeno 10, Poljane nad Škofjo 
Loko, spričevalo 8. razreda OŠ mesto Škofja Loka, izda-
no leta 1986, izdano na ime Rupar Marija. gno‑330432

Štibernik Tomaž, Juša Kozaka 18, Ivančna Gorica, 
spričevalo o zaključnem izpitu izdajatelja: Prah izobraže-
valni center, Rogaška Slatina, št. 174/VOZ, izdano leta 
2012. gnn‑330433

Drugo preklicujejo 

AVTOTAXI J&B BLANKA KULČAR S.P., Notranjska 
cesta 24, Logatec, izvod licence št.. 012557/001 za vo-
zilo reg. št.: LJ 57‑7VJ, izvod je izdala Obrtna zbornica 
Slovenije. gnq‑330434

Barmin Arseniy, Glavarjeva 14, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. 
gnq‑330455

BORUT NASTRAN S.P., Škofjeloška cesta 38A, 
Medvode, licenco št.: 012227001, za vozilo reg. št.: 
LJ‑BN313, licenco je izdala Obrtna zbornica Slovenije. 
gnz‑330446

Florjančič Simon, Srednje Gameljne 64, Ljublja-
na, licenco za varnostnika‑nadzornika, izdal MNZ. 
gni‑330413

Gašperšič Rok, II. prekomorske brigade 22, Koper 
- Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
sko‑poslovna šola Koper, št. 000603821. gnr‑330429

Goleš Gojko, Paha 2, Otočec, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500018565000, izdal Cetis Celje. 
gnt‑330452

HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA ULI-
CA 97, Ljubljana, licenco, št. 010/304782, za oseb-
no vozilo Peugeot Boxer/2.4 TDI, reg. št. LJ 63‑5LH. 
gnw‑330424

HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA ULI-
CA 97, Ljubljana, licenco, št. 017/304789, za tovorno 
vozilo Tam‑Iveco 330.36, reg. št. LJ E4‑743. gnv‑330425

HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA ULI-
CA 97, Ljubljana, licenco, št. 019/304791, za tovorno 
vozilo Tam 130 T 11 BK, reg. št. LJ H7‑476. gnu‑330426

HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA ULI-
CA 97, Ljubljana, licenco, št. 001/304773, za kombini-
rano vozilo Citroen Jumper Kombi 29 C 2.8, reg. št. LJ 
Y0‑93A. gnt‑330427

Hvastija Martin, Čehova ulica 7, Ljubljana Šmar-
tno, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG Vegova, Ljubljana. 
gnz‑330421

Klinar Živa, Pokopališka, Ljubljana, študentsko iz-
kaznico, št. 19516075, izdala Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani. gnv‑330450

Malaćić Jasmina, Vučja Gomila 6, Fokovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 20200162, izdala PF Ljubljana. 
gnr‑330454

Nagelj Bojan, Jerebova 8, Novo mesto, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500010776001, izdal Cetis 
Celje. gns‑330453

Novak David, Poklek 3, Podsreda, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500003312011, izdal Cetis, d.d. 
Celje. gnp‑330456

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
dovolilnico, št. 0004962, za državo Hrvaška, oznaka 
države 191/11. gnl‑330435
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O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
dovolilnico, št. 0004963, za državo Hrvaška, oznaka 
države 191/11. gnk‑330436

Omerzel Aleš, Dobležiče 29, Lesično, študentsko 
izkaznico, št. 36110362, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko v Ljubljani. gnd‑330418

PESTOTNIK, d.o.o., Pšajnovica, Pšajnovica 6A, 
Laze v Tuhinju, dovolilnico za državo Rusija, oznaka: 
643/11, št. 0549028. gny‑330447

Pogačnik Vesna, Poštni vrt 17, Logatec, študentsko 
izkaznico, št. 19381481, izdala Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani. gne‑330442

POMP PREVOZI d.o.o., Jakčeva ulica 35, Ljublja-
na, taxi nalepko na ime Pomp prevozi d.o.o., Jakčeva 
ulica 35, 1000 Ljubljana, za vozilo Mercedes LJ‑JR‑187. 
gnf‑330416

PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRICA 116 
B, Črenšovci, licenco, št. GE003366/01124 za tovorno 
vozilo, registrska številka MS ZV‑274. gnd‑330443

Selan Dunja, Dobrunjska cesta 8a, Ljubljana-Do-
brunje, študentsko izkaznico, št. 41040002, izdala Me-
dicinska fakulteta. gnh‑330414

Testen Tjaša, Turelli 38, Renče, študentsko izka-
znico, št. 19382855, izdala Ekonomska fakulteta v Lju-
bljani. gne‑330417

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico, št. 0003815, za državo Hrvaška, 
oznaka 191. gnu‑330451

Završnik Rok, Novo Polje, cesta II 5B, Ljublja-
na‑Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. 
gny‑330422
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