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Javni razpisi
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Ob-1719/13
Preklic

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je župan Občine Markovci sprejel sklep o preklicu postopka
Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti.
S tem sklepom župan Občine Markovci preklicuje postopek Javnega razpisa za podelitev koncesije
za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 106/12, dne 28. 12. 2012 in
v Uradnem listu RS, št. 10/13, dne 1. 2. 2013, kjer so
bile objavljene spremembe in dopolnitve.
Občina Markovci
Št. 2620-3/2005/204

Ob-1645/13

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v povezi
s 4. členom Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06) objavlja
javni razpis
za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje
nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih
izpitov za pridobitev naziva pomorski agent
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za
določitev pooblaščene organizacije za izvajanje nalog
v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za
pridobitev naziva pomorski agent v skladu s Pravilnikom
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni
list RS, št. 137/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) za
obdobje petih let.
Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih
izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) obsegajo administrativna
opravila v zvezi s prijavami na strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent in administrativna opravila
v zvezi s potekom strokovnega izpita (prvi in drugi odstavek 8. člena pravilnika).
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavi organizacija, ki izpolnjuje
pogoje iz tretjega odstavka 4. člena pravilnika.
Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve točke bo
dodeljeno za obdobje petih let pod pogoji, določenimi
v 4. členu pravilnika, pri čemer mora organizacija imeti:
– primeren prostor, kjer kandidati opravljajo strokovni izpit,
– tehnično in računalniško opremo za izvajanje elektronskih prijav na strokovne izpite ter drugo potrebno
tehnično opremo za izvajanje administrativnih del s pri-

javami na strokovni izpit, administrativnih del v zvezi
s potekom strokovnega izpita in izvajanjem izplačil strokovni komisiji,
– izpolnjevati pogoje za priznanje usposobljenosti.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke javnega razpisa, pri čemer je potrebno za prvo alineo 2. točke
javnega razpisa navesti ponudbo časa razpoložljivosti
prostora,
– predlog cene strokovnega izpita, kateremu mora
biti priložena pisna specifikacija cene iz katere morajo
biti razvidni vsi stroški. Cena mora biti prikazana kot
cena na posameznega kandidata in vsebovati materialne stroške v zvezi s strokovnim izpitom ter stroške
administrativnih delavcev. Cena ne vsebuje stroškov za
delo članov komisije (tretji odstavek 8. člena pravilnika
v zvezi s 7. členom pravilnika). Cena mora biti primerljiva z višino pristojbine za opravljanje izpitov za upravljanje s čolni. Ponudba mora vsebovati tudi predlog cene
popravnega izpita in predlog cene za priznavanje izpita
ali del izpita.
– navedba kraja opravljanja strokovnega izpita,
– podpisano in žigosano izjavo o zagotovitvi najmanj dveh rednih izpitnih rokov (spomladanski in jesenski) in izrednih izpitnih rokov, ki jih je ponudnik pripravljen izpeljati v tekočem letu, glede na število prijavljenih
kandidatov,
– podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, in sicer da:
1. ima veljavno registracijo in potrebna dovoljenja
pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidacijskem postopku,
3. ni bil (niti zakoniti zastopnik, če gre za pravno
osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti in davčna zatajitev ter goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev
ali uničenje poslovnih listin,
– pranje denarja,
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4. ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
5. je organizacija finančno in poslovno sposobna
in v zadnjih šestih mesecih pred tem naročilom ni imela
blokiranega transakcijskega računa ter
6. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev javnega razpisa.
4. Merila za izbor ponudnika in teža meril
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
cena strokovnega izpita na
kandidata
kraj opravljanja strokovnega izpita

Od 0 do 60 točk
Od 0 do 40 točk

Cena strokovnega izpita na kandidata:
Ponudbe bodo točkovane od 0 do 60 točk, in sicer
tako da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število
točk, najmanjše število točk pa najdražji ponudnik. Pri
izračunu cene bo uporabljena naslednja formula:
T = Y * Cm / C
Y ……. maksimalno število točk,
Cm …. minimalna cena,
C …… cena posameznega ponudnika,
T …… število točk.
Kraj opravljanja strokovnega izpita:
Ponudbe bodo točkovane od 0 do 40 točk, in sicer:
– Koper oziroma do 30 km oddaljen kraj od Kopra:
40 točk;
– do 130 km oddaljen kraj od Kopra: 20 točk;
– več kot 130 km oddaljen kraj od Kopra: 0 točk;
Izbran bo en ponudnik, ki bo opravljal naloge, določene v prvem in drugem odstavku 8. člena pravilnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako
število točk, ima prednost ponudnik, ki izkaže večjo fleksibilnost pri nudenju prostorov za izvedbo strokovnih
izpitov, pri čemer gre predvsem za čim daljšo časovna
razpoložljivost prostorov, v katerih se bodo izvajali strokovni izpiti.
5. Razpisna dokumentacija: Pravilnik o pogojih,
ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS,
št. 137/06).
6. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe z zahtevano dokumentacijo in oznako na zaprti kuverti »Ne
odpiraj – ponudba za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev
naziva pomorski agent« morajo prispeti v sprejemno
pisarno Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka,
18. marca 2013 do 12. ure, ne glede na način prenosa
pošiljke.
7. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 19. marca 2013 ob 12. uri, na
sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v 5. nadstropju.
Komisija, ki jo je določil minister za infrastrukturo
in prostor s sklepom št. 2620-3/2005/181 z dne 15. 10.
2012, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb
ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
Javni razpis uspe, če je do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vložil najmanj
en ponudnik oziroma če po vsebinski ocenitvi ponudb
ostane najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Minister hkrati z izbiro ponudnika poda soglasje k višini stroškov strokovnega
izpita. Kolikor je predlagana cena izpita nesorazmerna
in ne izraža materialnih in administrativnih stroškov ter
ni primerljiva z višino pristojbine za opravljanje izpitov
za upravljanje s čolni, minister lahko ne izbere nobenega ponudnika.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
29. marca 2013.
Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno organizacijo
za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom
strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent
določen v skladu s 4. členom pravilnika. Z izbranim ponudnikom se podpiše pogodba o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Št. 2130-13-0101

Ob-1646/13

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2013 – DP2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 – ZIPRS1314 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06,
23/07, 107/08 in 36/09), Uredbe o postopku, merilih in
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka
za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice
1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU
za turistične nastanitve.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbuditi gospodarske družbe, podjetnike in druge
pravne osebe, ki delujejo na področju turizma, vključno
s kmetijami z nastanitvijo (v nadaljevanju ponudniki turističnih storitev), k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno
gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih
nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo
v objektih, ki jih obnavljajo; spodbuditi uvedbo Znaka
za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih
storitev pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti
o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega
managementa.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije
Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov,
povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja,
ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične
nastanitve.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev
in so bile izvedene z namenom priprave vloge za pridobitev Znaka za okolje EU, na podlagi katere je vlagatelj
znak tudi pridobil. Svetovalne storitve so občasnega
značaja in niso povezane z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja ter so časovno omejene na čas do
pridobitve Znaka za okolje EU,
b) usposabljanje lastnih kadrov ponudnika turističnih storitev (na temo izvajanja ekološkega manage-
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menta in z namenom uvedbe in implementacije Znaka
za okolje EU v podjetju oziroma nastanitvenem objektu,
c) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil Znak za okolje EU za turistične nastanitve,
d) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden tudi Znak za okolje EU za turistične nastanitve.
Ad a) Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev –
svetovalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uvajanje ekološkega managementa v turističnem podjetju
z namenom pridobitve Znaka za okolje EU.
Ad b) Upoštevajo se stroški izvajalcev izobraževanja, potni stroški, materialni stroški in stroški storitev povezanih z izvedbo usposabljanja. Ad c) Upoštevajo se
stroški promocije turističnega ponudnika, ki je pridobil
Znak za okolje EU za turistične nastanitve, pri čemer
morajo biti stroški promocije povezani s promocijo Znaka
za okolje EU za turistične nastanitve. Najmanj 50 % promocijskih aktivnosti mora biti izvedenih na tujih trgih (trgi
zunaj ozemlja RS), kar bo razvidno iz plačanih računov, ki
jih bo prijavitelj priložil ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
Pri upravičenih stroških iz točke c) in d) prijavitelj
kot dokazilo priloži promocijski material, na katerem
mora biti jasno razviden Znak za okolje EU za turistične
nastanitve.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje
tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2011.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi
računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upoštevata 11. in 21. člena Uredbe o razvojnih spodbudah za
turizem (Uradni list RS, št.: 132/06, 23/07, 107/08 in
36/09), ki določa, da se sofinancira 80 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji,
ki jih določajo pravila »de minimis«.
Pravilo de minimis določa, da skupni znesek pomoči de minimis ne sme preseči zgornje meje 200.000 EUR
v obdobju treh proračunskih let.
6. Pogoji za kandidiranje: na razpis za ta namen se
lahko prijavijo podjetniki in gospodarske družbe.
6.1. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10,
26/11, 47/11, 87/11, 23/12 in 48/12),
– niso v težavah in ne prejemajo, pa tudi niso v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri
leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti do države,
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih
pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma
skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.
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6.2. Ostali pogoji
Nastanitveni obrati, ki so pridobili Znak za okolje EU
za turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in
morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev Znaka za okolje EU za turistične
nastanitve. Prijavitelj kot dokazilo predloži fotokopijo
certifikata.
2. Prijavitelj mora biti lastnik nastanitvenega
obrata, ki je prejel certifikat za okolje. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiškoknjižni izpisek.
V primeru obnove kulturnih objektov, ki so v lasti
države, lahko prijavitelj predloži izpisek iz ZK, ki se glasi
na ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma drugo javno
institucijo, ter pogodbo z ministrstvom, pristojnim za
kulturo oziroma institucijo, ki je v pristojnosti ministrstva,
iz katere je razvidno, da je objekt v lasti RS in ga ima
prijavitelj v dolgoročnem zakupu.
3. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa, niso in ne bodo prijavljeni za
sofinanciranje v nobenem drugem razpisu. Dokazilo:
izjava prijavitelja.
4. Prijavitelj ohranjal oziroma obnavljal Znak za
okolje EU vsaj do leta 2015. Dokazilo: izjava.
Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj predloži
sledeče obrazce in dokazila:
Obrazci:
– Prijavni obrazec

(obrazec št. 1)

– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji

(obrazec št. 2)

– Kratek opis

(obrazec št. 3)

– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične nastanitve iz vidika prispevka
k uresničevanju nacionalnih ciljev

(obrazec št. 4)

– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične nastanitve iz vidika skladnosti
z razvojnimi dokumenti turistične destinacije

(obrazec št. 5)

– Kvaliteta projekta

(obrazec št. 6)

– Učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe

(obrazec št. 7)

– Ohranjanje Znaka za okolje EU za turistične nastanitve

(obrazec št. 8)

– Pričakovani rezultati

(obrazec št. 9)

– Učinki na kakovost turistične ponudbe v destinaciji

(obrazec št. 10)

– Spisek že odobrenih pomoči de minimis

(obrazec št. 11)

– Vsebina popolne vloge

(obrazec št. 12)
Dokazila:
– Dokazilo o pridobitvi Znaka za okolje EU za turistične nastanitve (fotokopija certifikata)
– Zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje, da se nastanitveni obrat, ki je pridobil Znaka za okolje EU za turistične nastanitve, glasi na prijavitelja. V primeru obnove
kulturnih objektov: izpisek iz ZK in pogodbo z ministrstvom, pristojnim za kulturo.
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Strategije turistične destinacije
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Regionalnega
razvojnega programa
Dokazila o izvedenih svetovalnih storitvah na področju ekološkega managementa
– Program izobraževanja, ki so se ga zaposleni
udeležili
– Liste prisotnosti na vsakem izobraževanju
– Promocijski materiali, na katerih je jasno viden
Znak za okolje EU za turistične nastanitve oziroma foto-
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grafije promocijskih materialov, če so ti takšne narave,
da jih ni mogoče poslati
– Dokazila o aktivni udeležbi na sejmu (kot razstavljalec, lahko tudi soudeležba na razstavnem prostoru
drugih rastavljalcev z lastnimi promocijskimi gradivi)
– Strategija trženja podjetja z označenimi deli, ki
se nanašajo na Znak za okolje EU za turistične nastanitve in/ali
– Trženjski načrt podjetja z označenimi deli, ki se
nanašajo na Znak za okolje EU za turistične nastanitve
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali
formalno nepopolne vloge pozvala k dopolnitvi le-teh.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za
kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo.
Prijavitelj v dopolnitvi po uredbi o merilih, postopkih
in načinu dodeljevanja sredstev ne sme spreminjati:
1. Višine zaprošenih sredstev,
2. Tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. 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.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku
roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 49.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago
v letu 2013.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma
do 31. 12. 2013.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210
(Trženje in razvoj turizma).
8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja
in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega
– največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni
objekt oziroma
– ne več kot 80 % upravičenih stroškov uvajanja
in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi
zahtevka za izplačilo.
9. Obdobje za porabo sredstev: rok za porabo sredstev je 31. 12. 2013.
10. Ostale zahteve
Prijavitelji, katerih vloge bodo v okviru tega razpisa
pozitivno rešene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z pridobitvijo
Znaka za okolje EU za turistične nastanitve najmanj
do 31. 12. 2017, za potrebe bodočih preverjanj. Pred
iztekom tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z pridobitvijo Znaka za okolje EU za turistične nastanitve vsem, ki so vključeni v nadzor in revizijo javnega
razpisa,

Stran

723

Stran

724 /

Št.

18 / 1. 3. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– projekt izvesti kot dober gospodar,
– ne bodo terjatve do ministrstva odstopili tretjim
osebam,
– smiselno uporabljati Zakon o javnem naročanju,
– zagotoviti, da bo Znak za okolje EU za turistične
nastanitve obnavljal vsaj do leta 2015.
11. Merila za izbor projektov za sofinanciranje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih
meril:
Merilo

Točke

Maks.
št. točk

I.

Uresničevanje nacionalnih ciljev

1.

Skladnost s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016

5

2.

Skladnost z načelom trajnostnega razvoja v Strategiji razvoja Slovenije
2007–2013

5

II.

Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije

10

III.

Kvaliteta projekta

50

1.

Izvedene svetovalne storitve s strani zunanjih izvajalcev z namenom pridobitve Znaka za okolje EU

10

2.

Usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega
managementa

10

3.

Izvajanje promocije Znaka za okolje EU

10

4.

Tržna naravnanost

10

5.

Spodbujanje uvajanja Znaka za okolje EU

10

IV.

Pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe

10

1.

Implementacija Znaka za okolje EU bo pozitivno vplivala na prepoznavnost
slovenske turistične ponudbe

IV.

Realnost izvedbe

15

1.

Ohranjanje Znaka za okolje EU

10

2.

Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati

V.

Dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji
Skupaj

10

5
10
105

Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 65 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk,
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi
bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da
bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta.
12. Način ocenjevanja vlog: vloge bo ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva.
13. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor
(po pošti priporočeno ali oddaja v vložišče ministrstva
na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Spodbujanje uvajanja in
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implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja,
in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim
odpiranjem.
Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na
elektronskem nosilcu. Elektronski nosilec naj vsebuje
vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word
oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne podpisane vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Vloga,
ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, šteje za
nepopolno. V primeru neskladnosti podatkov v pisni in
elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna
pisna oblika.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot
poslovna skrivnost vendar le kolikor bo prijavitelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z ZGD in
internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost.
14. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 21. 3. 2013, naslednja odpiranja
pa 3. 6. 2013 in 16. 9. 2013. V primeru, da sredstva na
zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko
ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog.
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge,
ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen
s strani ministrstva. Vloge, ki bodo prepozno oddane za
zadnje odpiranje, se zavržejo.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
Odpiranje ni javno.
15. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: o dodelitvi
sredstev odloči s sklepom minister.
16. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 20 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
17. Upravni spor: zoper sklep ministra ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.
18. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS
dostopna na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si
pod rubriko Javni razpisi.
19. Dodatne informacije: informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod
razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma
vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (irena.milinkovic@gov.si).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 2130-13-0092

Ob-1647/13

Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05
– UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona
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o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07,
99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR-2 in 8/12), Uredbe Komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU,
L 379), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvoja
v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in
Tolmin za leto 2013 (Sklep Vlade RS št. 30301-1/2013/4,
z dne 24. 1. 2013) in Sheme »de minimis« »Spodbujanje
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih
v Posočju« (številka priglasitve: M001-1783262-2009),
objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2013
I. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec razpisa je
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MGRT), kot neposredni proračunski uporabnik.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 v obliki
nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem
za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od
sedanje).
b) Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti
subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih,
s tem, da njihova višina ne sme presegati 10 % upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma
usposabljanj skupaj.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do
sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni
upravičen strošek.
Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt:
– do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla
preseči 10.000 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega
razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu
dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).
III. Pogoji dodeljevanja
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379). V skladu s pravilom de minimis, skupna pomoč de minimis,
dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih
let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu
koli podjetju, ki deluje cestnoprometnem sektorju, ne
sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh
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proračunskih let. Ti zgornji meji se uporabljata ne glede
na obliko pomoči de minimis ali zastavljeni cilj. Kolikor
je prejemnik pomoči de minimis, za iste upravičene
stroške, že prejel državno pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati dovoljenih intenzivnosti
državnih pomoč.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo v letu
2013 in sicer v času od objave razpisa v Uradnem listu
RS do 28. 10. 2013 vključevali zaposlene v programe
izobraževanj in usposabljanj.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe
(velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 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 in
57/12) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča
izguba in izguba iz prejšnjih let dosegata polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta),
– na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu niso
bili v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, 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 in 48/12 Odl.US: U-I-285/10-13),
– imajo registriran sedež ali podružnico na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin,
– imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji,
– niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno
besedilo)
– 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 financiranja terorizma,
– za iste upravičene stroške ne prejemajo pomoči
po drugih predpisih oziroma s predvidenim zneskom
»de minimis« pomoči ne bodo presežene predpisane
intenzivnosti.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar
pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje, ki ima podružnico registrirano na območju občin Bovec, Kobarid ali
Tolmin.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
– ki so za iste upravičene stroške pridobila pomoči
po drugih predpisih oziroma s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« presegajo predpisane intenzivnosti;
– ki delujejo na področju ribiškega ali ribogojskega
sektorja;
– ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– kadar je pomoč namenjena za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice;
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– kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
– ki delujejo na področju sektorja premogovništva;
– ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali
plačilo in je pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah kot jih
določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07UPB2 in 51/11).
IV. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo
moral:
– MGRT ter vsem ostalim institucijam in njihovim
pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov,
omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe,
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
10 let od datuma dodelitve pomoči,
– upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja in zagotavljati pravilnost podatkov kot izhaja
iz osnutka pogodbe o financiranju,
– projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem
primeru je MGRT upravičen odstopiti od pogodbe o financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila,
– sproti pisno obveščati MGRT o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta ter
o spremembi lastniške strukture,
– zagotoviti, da so vsi podatki v prijavi na javni razpis resnični,
– zagotoviti, da terjatve do MGRT ne bo odstopil
tretji osebi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog

Merilo

Število točk

1

Čas ustanovitve podjetja

maks. 10

2

Velikost podjetja

maks. 4

3

Strategija razvoja kadrov

maks. 12

4

Skladnost izobraževanja in usposabljanja zaposlenih s strategijo vlagatelja
(s poudarkom na strategiji razvoja kadrov)

maks. 14

5

Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega projekta izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih

maks. 24

6

Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov

maks. 17

7

Predhodno dodeljena sredstva

maks. 15

8

Lokacija vlagatelja

maks. 4

9

Skupaj (1–8)

100

Zakon o Triglavskem narodnem parku*

10

Skupaj

110

* Če ima gospodarska družba ali samostojni podjetnik registriran sedež ali podružnico na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja
10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor,
dodatnih deset odstotkov možnih točk.
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj
51 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila točk
se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije
investicije na območjih izvajanja iz 9. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10).
Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk.
Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta
dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki
je dosegla večje število točk po merilu 5. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki
je dosegla večje število točk po merilu 6.
VI. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago
v letu 2013, znaša okvirno 100.000 EUR. Nepovratna
sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski
postavki MGRT 116610 – Razvojna pomoč Posočju.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva je proračunsko leto 2013. MGRT bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave razpisa
v Uradnem listu RS do 28. 10. 2013.
VII. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 17. 5. 2013 ali
– v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6.
nadstropje, pri recepciji) najkasneje do 17. 5. 2013 do
12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
»Ne odpiraj – vloga – Javni razpis izobraževanje in
usposabljanje v Posočju 2013«, in s polnim nazivom in
naslovom vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko
izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 18: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti
v evrih (EUR).
VIII. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečateno ovojnico in dokumente po naslednjem
vrstnem redu:
– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec
(razpisni obrazec št. 2);
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada
Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki
o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne priloge:
– originalne bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za zadnji dve leti (2011 potrjene s strani AJPES-a,
2012 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
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– izpolnjen obrazec Predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih pri prijavitelju v Posočju v letu 2013 (razpisni obrazec št. 4);
– za vsako vrsto izobraževanja in/ali usposabljanja
izpolnjen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanju
in/ali usposabljanju (razpisna obrazca št. 4.1 in/ali 4.2)
s prilogami (program s ceno ali računom ali predračunom ali predpogodbo);
– izpolnjen obrazec Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov – v zadnjem letu (razpisni obrazec št. 5);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 6).
Podjetjem ustanovljenim v letu 2013 ni potrebno
priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja ustanovljena v letu 2012 priložijo
bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2012.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku
ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi.
IX. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 21. 5. 2013.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne
bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene
vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila
strokovna komisija. Strokovno komisijo sestavljajo trije predstavniki MGRT, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in predstavnik
Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne
bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
je osem dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije 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.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil,
oziroma bodo dopolnjene neustrezno.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog,
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in
način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali
resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2013, navedenih v točki 2.6 razpisne dokumentacije;
– vlagatelj v dopolnitvi spremeni višino zaprošenih
sredstev;
– vsebina dopolnitve kakorkoli vpliva na merila za
vrednotenje vlog;
– ne doseže vsaj 51 točk (brez točk iz naslova
lokacije investicije na območjih izvajanja iz 9. člena
zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 52/10) oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev
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iz vlog z več kot 51 točkami več, kot je razpoložljivih
sredstev.
Na podlagi predloga strokovne komisije predstojnik
MGRT sprejme odločitev o dodelitvi sredstev. Vlagatelji
bodo o odločitvi v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom.
Sklep MGRT je v upravnem postopku dokončen.
Zoper sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno
vložiti v roku 30 dni od prejema sklep neposredno pri
Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, ali pa
se mu pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila tožba
vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto
oziroma ko je bila neposredno vložena na sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet tožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog.
X. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o izboru bodo vlagatelji z MGRT podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo
določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta
izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na
e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internetnih naslovih: www.mgrt.gov.si in www.prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na
voljo vsak dan, med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: Tina
Bregar na MGRT (tel. 01/32-01-364, e-mail: tina.bregar@gov.si) in Almira Pirih na Posoškem razvojnem
centru (tel. 05/38-41-500, e-mail: almira.pirih@prc.si).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 2130-13-0092

Ob-1648/13

Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05
– UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR-2 in 8/12), Uredbe
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog
(Uradni list RS, št. 56/11), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in
Tolmin za leto 2013 (Sklep Vlade RS št. 30301-1/2013/4,
z dne 24. 1. 2013), Sheme državne pomoči »Regi-
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onalna shema državnih pomoči« (številka priglasitve:
BE01-1783262-2007 in BE01-1783262-2007/I) in Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 52/10) objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja
novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2013
I. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec razpisa je
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MGRT), kot neposredni proračunski uporabnik.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij
v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega
procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati
na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno
prijavo.
Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne
sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek
izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije
se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti.
Upravičeni stroški so:
– nakup zemljišč,
– gradnja in nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost
upravičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo
zaključene najkasneje do 31. 12. 2015.
Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo
mogla preseči 50.000 EUR.
Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč
in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih,
ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično
osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med
družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški
nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne
spadajo med upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost, davka na
promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni
upravičen strošek.
Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo
prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje
kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot
začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.
Nakup delnic ali deleža podjetja v primeru iz prejšnjega odstavka se ne šteje kot začetna naložba.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja
pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro
podjetja,
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– 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja,
ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena
oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati,
vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379)) in individualnih pomočeh.
Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna
sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki
ne smejo vsebovati javnih sredstev.
III. Pogoji dodeljevanja
Upravičenci so mikro podjetja in samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 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 in 57/12) ter
zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča
izguba in izguba iz prejšnjih let dosegata polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta),
– na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu niso
bili v stanju insolventnost po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, 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 in 48/12 Odl.US: U-I-285/10-13),
– imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije,
– niso odvisna podjetja – niso gospodarske družbe,
v kateri posamezna velika podjetja ali velika povezana
podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi
pravicami, večjimi od 25 %,
– imajo registriran sedež ali podružnico na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin pred 1. 2. 2013,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji,
– za projekt niso prejeli nobenih finančnih pomoči
s čemer bi skupna državna pomoč presegala dovoljeni
delež; prav tako se s projektom niso in se ne bodo prijavili za nobeno dodatno finančno pomoč, s čemer bi
skupna državna pomoč presegala dovoljeni delež,
– ni na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo),
– 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 financiranja terorizma;
– bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do
31. 12. 2015.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar
pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje, ki ima podružnico registrirano na območju občin Bovec, Kobarid ali
Tolmin.
V kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se mikro
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR (Priloga I Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L 214)).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
– katerim so na osnovi Javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letih od 2002 do 2012 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta,
razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni
razpis že v celoti realizirali investicijo, izpolnili obvezo
novih zaposlitev in obvezo ohranjanja teh zaposlitev za
obdobje določeno v pogodbi oziroma urejene nočitvene
kapacitete oddajali že vsaj za obdobje določeno v pogodbi (v tem primeru je obvezna sestavina vloge poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih
zaposlitev, v katerem je natančno opredeljena realizirana
investicija in zaposlitve ter predložena ustrezna dokazila
– M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista);
– ki so za isti namen pridobili državne pomoči iz
drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč
presegla dovoljeni delež investicije);
– ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo;
– ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva;
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih
skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN
kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke;
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– ki delujejo na področju jeklarstva ali železarstva;
– ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); mala in srednja
podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij;
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov
ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega
transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna
pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta
področja.
Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in
opreme ter nematerialnih investicij), vendar pa mora
skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije.
Investicijski projekt mora ostati na območju občin
Bovec, Kobarid ali Tolmin vsaj 3 leta po končani investiciji. Prav tako mora novo odprto delovno mesto po-
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vezano z investicijo ostati na omenjenem območju vsaj
3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič
zasedeno. Nova delovna mesta se upoštevajo, če so
ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Neto povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika med številom
zaposlenih pred oddajo vloge in številom zaposlenih na
dan najkasneje tri leta po zaključku investicije (v skladu
s prijavnico).
Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet
sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju,
ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti
od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena v osnovna
sredstva podjetja. Vsaj 3 leta morajo ostati v podjetju, ki
je prejelo pomoč.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se
lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem,
da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje
mora o tem predhodno pisno obvestiti MGRT.
IV. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo
moral:
– MGRT ter vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev
in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno
dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe,
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
10 let od dodelitve pomoči oziroma v skladu z veljavnimi predpisi,
– upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja in zagotavljati pravilnost podatkov kot izhaja iz
osnutka pogodbe o financiranju,
– projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem
primeru je MGRT upravičeno odstopiti od pogodbe o financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila,
– sproti pisno obveščati MGRT o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta ter o spremembi lastniške strukture,
– zagotoviti, da so vsi podatki v prijavi na javni razpis
resnični,
– zagotoviti, da terjatve do MGRT ne bo odstopil
tretji osebi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

Število točk

1

Reference vlagatelja

12

2

Število novih delovnih mest

25

3

Faznost in predvideni zaključek investicije

20

4

Vpliv investicije na okolje

6

5

Tržna naravnanost

10

6

Delež visoke tehnologije

15

7

Lokacija investicije glede na potresno prizadetost vlagatelja

7

8

Popolnost vloge

5

Skupaj (1–8)
9

100

Zakon o Triglavskem narodnem parku*

10

Skupaj

110

* Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj
51 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila točk
se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije
investicije na območjih izvajanja iz 9. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10).
Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk.
Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta
dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki
je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki
je dosegla večje število točk po merilu 6.
VI. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje v letu 2013 znaša okvirno
416.647,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene
so zagotovljena na proračunski postavki MGRT 116610:
Razvojna pomoč Posočju.
Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep
Vlade zmanjšal ali ukinil pravice porabe na proračunski
postavki, si MGRT pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o sofinanciranju.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2013. MGRT bo sofinanciral le
upravičene stroške prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge
na razpis do najkasneje 25. 10. 2013.
VII. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti vključno do 2. 4. 2013 ali
– v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6.
nadstropje, zraven recepcije) najkasneje do 2. 4. 2013,
do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
»Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis začetne investicije
v Posočju 2013«, in s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo
biti v evrih (EUR).
Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in
žigosani, kjer je to zahtevano ter zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem
redu in označena z zaporednimi številkami.
VIII. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 1);
– izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec
(razpisni obrazec št. 2) in prilogo:
– potrdilo institucije v primeru prejema javnih sredstev;
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni
podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3)
in zahtevane priloge:
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– originalne bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za zadnji dve leti (2011 potrjene s strani AJPES-a,
2012 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju)*;
– originalno potrdilo o poravnanih zapadlih davčnih obveznosti do Republike Slovenije, ki ga izda pristojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge);
– cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta – ob
črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj
z dokazili o plačilu kupnine in vsaj potrjen zemljiško
knjižni predlog;
– predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse
upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju
pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili
o plačilu;
– zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da
vlagatelj ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu, ki
mora biti veljavna vsaj še 3 leta po zaključku investicije
in soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem
se izvaja investicija;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo
ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl.US:
U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07,
57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1
(62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34 in 57/12)),
ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo,
v primeru graditve (gradbeno dovoljenje mora biti pravnomočno najkasneje na skrajni rok za oddajo vlog);
– potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na dan objave javnega
razpisa;
– izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni
obrazec št. 4);
– izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni
obrazec št. 5);
– poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih zaposlitev ter ustrezna dokazila
(M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista) za vlagatelje, katerim so bila v preteklosti že odobrena sredstva na javnih razpisih za spodbujanje začetnih investicij
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih od
2002 do 2012;
– dodatne priloge in dokazila v skladu z merilom Tržna naravnanost: certifikati o kakovosti izdelkov/storitev,
pogodbe, predpogodbe.
*
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2013, ni potrebno
priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2012, priložijo
bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2012.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno
dopolnjena.
IX. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 4. 4. 2013.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne
bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene
vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila
strokovna komisija, ki jo je za ta namen imenoval minister pristojen za regionalni razvoj. Strokovno komisijo
sestavljajo trije predstavniki MGRT in predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne
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bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
je osem dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije 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.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi
vloge ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma bodo
dopolnjene neustrezno.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena
spodbujanju začetnih investicij v mikro podjetjih ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen;
– vlagatelj prijavi višino investicije, ki ne ustreza
razpisnim pogojem;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih
delovnih mest ter razvoja mikro podjetjih na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013;
– dispozicija projekta ni izpolnjena v celoti;
– vlagatelj v dopolnitvi spremeni višino zaprošenih
sredstev;
– vsebina dopolnitve kakorkoli vpliva na merila za
vrednotenje vlog;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog iz
katerih bi bili jasno razvidni namen, cilji in način izvedbe;
– ne doseže vsaj 51 točk (brez točk iz naslova
lokacije investicije na območjih izvajanja iz 9. člena
zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 52/10) oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev
iz vlog z več kot 51 točkami več, kot je razpoložljivih
sredstev.
Na podlagi predloga strokovne komisije predstojnik
MGRT sprejme odločitev o dodelitvi sredstev. Vlagatelji
bodo o odločitvi v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom.
Sklep MGRT je v upravnem postopku dokončen.
Zoper sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno
vložiti v roku 30 dni od prejema sklep neposredno pri
Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, ali pa
se mu pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila tožba
vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto
oziroma ko je bila neposredno vložena na sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet tožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog.
X. Pogodba
MGRT bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt in sicer
v maksimalni višini do 50 % upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta.
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo vlagatelji z MGRT podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije).
V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in
obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
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Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Kolikor se prejemnik sredstvom odpove (ne podpiše pogodbe ali odstopi od podpisane pogodbe) in
o tem pisno obvesti MGRT najkasneje do 31. 7. 2013,
se ta sredstva lahko dodelijo prejemniku, ki je dosegel
vsaj 51 točk (brez točk iz merila 9), pa zaradi porabe
sredstev pri višje točkovanih investicijah njegovi vlogi ni
bilo ugodeno. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu
glede na število doseženih točk. Nov prejemnik mora
podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti investicijo
v skrajšanem roku.
S pogodbo MGRT z upravičencem podrobneje
opredeli način in obliko poročanja upravičenca o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena
nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izkazani upravičeni stroški, ki so manjši od predvidenih, se
znesek sofinanciranja s strani MGRT sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo
pripravil upravičenec, njegova oblika pa je predpisana
z razpisno dokumentacijo.
Upravičenec bo imel možnost izstavljanja delnih
zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok
za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev
proračunskega leta 2013 je 25. 10. 2013.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin
(tel. 05/38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih
ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na
e-pošto: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internetnih naslovih: www.mgrt.gov.si in www.prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na
voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne
osebe:
– Tina Bregar na MGRT (tel. 01/320-13-64, e-pošta:
tina.bregar@gov.si),
– Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru
(tel. 05/384-15-03, gsm: 031/381-692, e-pošta: vesna.kozar@prc.si),
– Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru
(tel. 05/384-15-19, e-pošta: nezika.kavcic@prc.si).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 631/2012/6

Ob-1676/13

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/12
– ZVRS-F in 21/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 104/12), Proračuna 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09
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in 3/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011 – 2020
(Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12), Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 103/11 in 56/12), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008
o splošnih skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za
državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Pravil o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti
(št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009), Mnenja Ministrstva
za finance št. 442-10/2009 z dne 6. 7. 2009 o skladnosti
sheme državne pomoči “Raziskave in razvoj: Projekti
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih raziskav
in projektov EUREKA (BE01-1937286-2009), Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem pilotnem razpisu
po Skupni programski pobudi kulturna dediščina – JHEP
Joint Pilot Call z dne 14. 11. 2012 in Pogodbe JHEP
št. 277606 z dne 29. 7. 2011, objavlja
pilotni javni razpis
v okviru skupne mednarodne programske pobude
kulturna dediščina – JPI Cultural Heritage
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »ministrstvo«).
2. Predmet javnega razpisa: predmet pilotnega javnega razpisa v okviru skupne mednarodne programske
pobude kulturna dediščina – JHEP Joint Pilot Call (v nadaljnjem besedilu: »mednarodni razpis«) je financiranje
aktivnosti slovenskih partnerjev na mednarodnih raziskovalnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru
skupnega mednarodnega razpisa s področja kulturne
dediščine (v nadaljevanju: mednarodni razpis). Mednarodni razpis je objavljen na spletni strani http://www.
jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/.
Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti
štiri vsebinske tematike:
1. Metode, orodja (vključno z neinvazivnimi) in
modeli za razumevanje škodnih dejavnikov in dejavnikov propadanja (vključno z vremenskimi učinki in klimatskimi spremembami) na materialno dediščino (stavbno,
naselbinsko in kulturno krajino).
2. Materiali, tehnologije in postopki za konserviranje materialne dediščine.
3. Uporaba in ponovna uporaba stavbne dediščine in kulturne krajine, vključno s povezavo med spremembo uporabe in javno politiko in vključno s stroški in
dodano vrednostjo (n.pr. kot rezultat prostorskih/gradbenih predpisov in urbanega razvoja).
4. Spodbujanje razumevanja kulturnih vrednot,
vrednotenja, interpretacije, etike in identitete o vseh oblikah kulturne dediščine (snovne, nesnovne in digitalne).
Izvajali se bodo lahko mednarodni temeljni kot tudi
mednarodni aplikativni projekti. Mednarodni raziskovalni projekti, ki jih urejajo podzakonski predpisi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS), so za namen državne pomoči definirani kot
temeljni projekti.
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3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V mednarodnem razpisu sodeluje 13 držav (v nadaljnjem besedilu: »sodelujoče države«): Belgija, Ciper,
Danska, Francija, Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija in Velika Britanija.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na
spletni strani http://www.jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/.
Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati
tudi naslednje nacionalne pogoje:
– sodelujejo lahko slovenske raziskovalne organizacije (kot koordinatorji ali kot partnerji), ki so pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in so ustanovljene
kot zavod ali gospodarska družba;
– Slovenske raziskovalne organizacije in sodelujoči raziskovalci morajo biti vpisani v ustrezno evidenco
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS),
izpolnjevati pa morajo tudi pogoje, ki so definirani z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12) ter veljavnimi podzakonskimi predpisi;
– vodja slovenskega dela mednarodnega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12): »ima doktorat znanosti, izkazuje mednarodno
primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih, in izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje). Kriteriji za izpolnjevanje pogojev
so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 41/09 in 72/11);
– imajo sedež v Republiki Sloveniji;
– niso za isti namen pridobili niti niso v postopku
pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih
virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– v prijavi ne presegajo razpisano vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta
100.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja projekta;
– imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji;
– niso bili na dan 31. 12. 2012 v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10,
26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – Odl. US in
48/12 – Odl. US);
– niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov,
ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport oziroma njegovi predhodni pravni sub
jekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
Izbrani slovenski prijavitelji (koordinator ali samo
partner v mednarodnem raziskovalnem projektu, ki je
bil izbran na mednarodnem razpisu) mora izpolnjevati
še naslednji dodatni nacionalni pogoj:
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– Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu, morajo za izvajanje projekta zagotoviti
proste kapacitete (za vodjo raziskovalnega projekta je
to najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, za člane projektne skupine pa najmanj 17 prostih raziskovalnih ur
na letni ravni).
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: »konzorcij«). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije partnerji
iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od katerih
mora biti eden izmed njih koordinator projekta.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo financirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri mednarodnem
raziskovalnem projektu v skladu s svojimi nacionalnimi
pravili financiranja.
Višina sredstev ministrstva za izvedbo razpisa je
100.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja projektov,
to je za maksimalno 36 mesecev. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko
znaša največ do 100.000,00 EUR za celotno obdobje
trajanja projekta.
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za
36 mesecev izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem
letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Za aktivnosti iz predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: javni razpis) bo ministrstvo zagotovilo sredstva za posamezno proračunsko leto v skladu z razpisom in na način, dogovorjen s pogodbo, sklenjeno z izbranimi slovenskimi prijavitelji projekta. Sredstva bodo
iz proračuna Republike Slovenije izplačana v skladu
z navedeno pogodbo, upoštevaje veljavne javnofinančne predpise ter proračunske možnosti.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015 in 2016.
Predvideni rok začetka financiranja upravičenih
stroškov izbranih projektov je november 2013 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideni rok trajanja projektov je maksimalno do
36 mesecev (3 leta).
6. Upravičeni stroški in način financiranja
6.1. Upravičeni stroški
Intenzivnost financiranja je 100 % upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo financira upravičene stroške projekta
v skladu z veljavno Uredbo o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 103/11 in 56/12).
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske
cene dela raziskovalca in dejanskih ostalih stroškov projekta – cena ekvivalenta polne zaposlitve, ki je objavljena
na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/
in http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/index.asp). Pri
ceni dela raziskovalcev se upošteva povprečna plača raziskovalcev (za posamezno cenovno kategorijo),
vključenih v projekt, ter povprečni prispevki delodajalca
na izplačane plače. Pri tem se upošteva, da ima posamezni raziskovalec dovoljeno obremenitev največ en
ekvivalent polne zaposlitve za redno delo, za dopolnilno
delo pa sorazmeren del tega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
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Ostali stroški projekta so neposredni materialni
stroški, stroški storitev in amortizacije, in sicer:
– neposredni materialni stroški v zvezi z raziskovalnim delom;
– neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovalnim
delom, kot so: stroški potovanj, avtorsko delo, storitve
po drugih pogodbah, vezane na izvedbo projekta ipd.;
– strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini
obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za
izvedbo posameznega projekta.
Natančneje je potrebno upravičene stroške navesti
v »Nacionalni prijavi slovenskega dela projekta« za vsako leto posebej in za celotno obdobje trajanja projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali in bili
plačani od datuma začetka izvajanja projekta, in sicer
za obdobje največ 3 let (36 mesecev). Prejemnik za financiranje ne sme uveljavljati stroškov, ki so nastali pred
datumom podpisa pogodbe (če je ta kasnejši od datuma
začetka izvajanja projekta) in stroškov, ki so nastali po
datumu zaključka projekta.
Pri oddaji zahtevkov za financiranje za posamezno
pogodbeno obdobje se lahko upoštevajo le upravičeni
stroški, ki so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti. DDV je upravičen strošek. Prijavitelj s podpisom »Izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji« zagotavlja,
da pravice do odbitka DDV ne bo uveljavljal ponovno
pri MF, DURS.
Stroški priprave in prijave na projekt niso upravičeni
stroški projekta. Računov izdanih pred začetkom izvajanja projekta oziroma po koncu izvajanja projekta ni moč
uveljavljati kot upravičene stroške.
Predvideni rok začetka financiranja upravičenih
stroškov izbranih projektov je november 2013 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji:
– da so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti;
– da so evidentirani v ustreznih knjigovodskih listinah;
– da so nujni za izvedbo projekta;
– da niso bili sofinancirani iz drugih javnih virov, tj.
iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali
občinskega proračuna;
– da so v skladu z namenom in cilji projekta.
Upravičenci svoje stroške dokazujejo s:
– poročili o izvedenih dejavnostih in doseženih rezultatih, v skladu z načrtom predloga projekta;
– načrtom financiranja po upravičenih stroških;
– dokazili o plačilu stroškov za posamezne dejavnosti, ki so predmet financiranja.
Za potrebe poročanja morajo upravičenci ministrstvu kot prilogo »Vsebinskemu in finančnemu poročilu
na projektu« posredovati specifikacijo vseh stroškov ter
vsa dokazila o plačilih stroškov.
Če ministrstvo pri pregledu zahtevka za izplačilo
ne najde neposredne povezave med stroškom in projektom, lahko od prejemnika sredstev zahteva dodatna
pojasnila ali izjavo, ki skupaj dokazujejo upravičenost
stroška na projektu. Če ministrstvo meni, da dodatna
pojasnila in izjava ne izkazujeta upravičenosti stroška,
lahko po svoji lastni izbiri zmanjša bodoča izplačila ali
zahteva vračilo plačanih sredstev skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
6.2. Način financiranja
Na podlagi »Vsebinskega in finančnega poročila na
projektu« bo prejemnik (slovenski nacionalni koordinator
oziroma partner, katerega projekt bo financiran) prejel
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sredstva ob zaključku vsakega leta izvajanja projekta,
in sicer v višini največ 100 % letne vrednosti predmeta
pogodbe.
»Vsebinskemu in finančnemu poročilu na projektu« je potrebno priložiti specifikacijo stroškov ter vsa
finančna dokazila (račune), ki dokazujejo nastanek in
plačilo upravičenih stroškov za posamezne dejavnosti,
ki so predmet financiranja.
Če bo izkazanih upravičenih letnih stroškov za slovenski delež projekta manj od predvidenih v pogodbi na
razpis, se znesek financiranja s strani ministrstva lahko
ustrezno zmanjša. Stranki to uredita s sklenitvijo aneksa
k pogodbi.
Dodeljena sredstva so strogo namenska. Ministrstvo ima pravico nadzorovati izvedbo aktivnosti financiranega projekta, prejemnik pa mu mora to omogočiti. Prejemnik sredstev je dolžan ministrstvu omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije izbranega projekta ter
vpogled v njegovo dokumentacijo v vsaki točki izvajanja
aktivnosti izbranega projekta.
Slovenski nacionalni partnerji pri posameznem odobrenem projektu morajo po zaključku projekta posredovati končno poročilo. Predložitev končnega poročila je
pogoj za zadnje izplačilo sredstev.
7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal dvofazno. Koordinator mednarodnega predloga projekta je v imenu mednarodnega
konzorcija zadolžen za oddajo mednarodne prijave na
mednarodni razpis.
Sekretariat mednarodnega razpisa bo do 30. julija
2013 obvestil vse koordinatorje mednarodnih projektov
o (ne)izboru. Koordinatorji mednarodnih raziskovalnih
projektov pa so zadolženi, da obvestijo svoje partnerje
o (ne)izboru.
Slovenski partnerji, ki bodo na mednarodnem razpisu izbrani, bodo z ministrstvom lahko sklenili »Pogodbo
o financiranju raziskovalnega projekta v okviru skupne
mednarodne programske pobude Kulturna dediščina –
JPI Cultural Heritage«. Pogoj za sklenitev »Pogodbe o financiranju raziskovalnega projekta« je soglasna odločitev
sodelujočih držav na razpisu, in da bo izbrani slovenski
prijavitelj izpolnjeval vse nacionalne pogoje, ki so navedeni v točki 3.2 tega javnega razpisa, ter da bodo izbrani
slovenski prijavitelji oddali pravilno označene, formalno
popolne in pravočasne nacionalne prijave na javni razpis.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem
trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
7.1. Način mednarodne prijave in razpisni roki
Mednarodni konzorciji morajo mednarodno prijavo oddati do roka za oddajo mednarodne prijave,
tj. do 5. aprila 2013 do 18. ure po srednjeevropskem
času. Prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celega konzorcija v elektronski obliki preko
obrazcev na spletni strani pilotnega javnega razpisa
»JPI-JHEP Joint Pilot Call« http://www.jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/.
Popolna mednarodna prijava obsega prijavni obrazec “ Template Application Form for Project Proposal«, ki
mora biti izpolnjen v skladu z navodili za prijavitelje »Guidelines for Applicants« in mora vsebovati tudi finančni
načrt za slovenski del izvajanja projekta. Navodila in
prijavni obrazec so na voljo na spletni strani MIZKŠ:
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_
narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1257.
7.2. Preverjanje izpolnjevanja splošnih pogojev
mednarodnega razpisa, preverjanje izpolnjevanja nacionalnih pogojev javnega razpisa, merila za ocenjevanje,
ocenjevanje in izbira projektov za financiranje
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Sekretariat mednarodnega razpisa bo po uradni oddaji mednarodne prijave preveril izpolnjevanje splošnih
pogojev mednarodnega razpisa. Koordinator mednarodnega razpisa bo ministrstvu posredoval vse mednarodne prijave, pri katerih sodelujejo tudi slovenski
prijavitelji (kot koordinatorji ali partnerji v mednarodnem
raziskovalnem projektu).
Strokovna komisija ministrstva, ki je zadolžena za
vodenje postopka pilotnega javnega razpisa bo preverila
izpolnjevanje vseh nacionalnih pogojev sodelovanja na
javnem razpisu, navedenih v drugem odstavku tč. 3.2
javnega razpisa.
Ministrstvo bo (ne)izpolnjevanje nacionalnih pogojev sporočilo sekretariatu mednarodnega razpisa. Sekretariat mednarodnega razpisa bo do 1. junija 2013
obvestil koordinatorje mednarodnih projektov o neizpolnjevanju pogojev za napredovanje v fazo ocenjevanja.
Koordinatorji mednarodnih raziskovalnih projektov bodo
obvestili svoje partnerje o (ne)izpolnjevanju formalnih
pogojev. Predloge mednarodnih raziskovalnih projektov,
ki bodo zadostili formalnim pogojem, bo ocenjeval Znanstveni odbor za evalvacijo v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji, tj. znanstvena in tehnična odličnost, mednarodna dodana vrednost, kakovost
sestave mednarodnega projektnega konzorcija, delovni
načrt, finančni načrt, učinki predloga projekta in presoja
uporabnosti rezultatov (glej Ocenjevalni kriteriji / Evaluation criteria«). Postopki ocenjevanja so podrobneje
opredeljeni v »Ocenjevalni kriteriji / Evaluation criteria«.
Na osnovi vsebinskih ocen bo Znanstveni odbor za
evalvacijo pripravil prednostno listo najboljših projektov
oziroma predlagal, kateri mednarodni raziskovalnih projekti naj bodo izbrani za financiranje.
Soglasna odločitev vseh sodelujočih držav na razpisu o tem, da bodo dejansko financirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev na posameznih
projektih je predpogoj tudi za financiranje slovenskih
prijaviteljev kot nacionalnih partnerjev. Ministrstvo bo na
podlagi te soglasne odločitve in na podlagi izpolnjevanja
nacionalnih pogojev, določili v točki 3.2 javnega razpisa
ter pravilno označenih, formalno popolnih in pravočasnih
nacionalnih prijav na javni razpis financiralo le najboljše
raziskovalne projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do opredeljene višine sredstev.
Če sodelujoče države ne bodo dosegle soglasja
o financiranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, ministrstvo ne bo financiralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih
projektih.
Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
odloči o (ne)izboru slovenskih prejemnikov sredstev.
O (ne)izboru se obvesti tudi sekretariat mednarodnega
pilotnega razpisa (MIBAC).
7.3. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v mednarodnem raziskovalnem projektu), ki je bil
izbran na mednarodnem razpisu (v nadaljevanju: prijavitelj), se mora posebej prijaviti na predmetni javni
razpis za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev (v
nadaljevanju: nacionalni razpis) z nacionalno prijavo.
Celotna razpisna dokumentacija z navodili za nacionalno prijavo je v Prilogi 7 »Nacionalna prijava slovenskega
dela projekta«.
Izbrani slovenski prijavitelj (koordinator ali samo
partner v mednarodnem raziskovalnem projektu, ki je bil
izbran na mednarodnem razpisu) mora izpolnjevati vse
nacionalne pogoje, navedene v drugem odstavku tč. 3.2
javnega razpisa, ter dodatni nacionalni pogoj, naveden
v tretjem odstavku tč. 3.2 javnega razpisa.
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V primeru, da katerikoli od nacionalnih pogojev ni
izpolnjen, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport na predlog strokovne komisije vlogo zavrne.
Če ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja neresnične podatke, vlogo na predlog strokovne komisije
zavrne.
Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ne ugotovi, da
so podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni, in to ugotovi
kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli
pozneje, ministrstvo odstopi od pogodbe s prejemnikom
sredstev ter zahteva vračilo prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na TRR prejemnika do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
Nacionalno prijavo (v nadaljevanju: vloga) mora slovenski prijavitelj oddati neposredno ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do
16. septembra 2013. Kot pravočasne se štejejo vloge,
ki bodo oddane neposredno ali oddane priporočeno na
pošti najpozneje do vključno 16. septembra 2013. Vloga
mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako
»Ne odpiraj – vloga na Pilotni javni razpis – JPI Kulturna dediščina« ter z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ne bodo pravilno označene, bodo zavržene s sklepom,
ki ga izda minister za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, in neodprte vrnjene prijaviteljem.
Vloga se izdela v tiskani in elektronski obliki (zgoščenka ali USB ključek), pri čemer se v primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki šteje, da
je za presojo odločilna tiskana oblika. Vloga se izdela
v enem izvodu v slovenskem jeziku, razen kjer je navedeno drugače.
Vloga se šteje za formalno popolno, če so bili z vlogo predloženi vsi zahtevani dokumenti in v celoti izpolnjeni.
7.4. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, in sicer dne 19. septembra 2013 ob 9. uri.
Morebitne druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.
mizks.gov.si).
Odpiranje bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani ministra.
Na odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi in izpolnjeni
vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Prijavitelji bodo lahko vlogo
dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, se s sklepom, ki ga izda minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zavrže.
8. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Prijavitelji bodo o (ne)izboru obveščeni predvidoma do
konca oktobra 2013. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem posredovalo
sklep o izboru in jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
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Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od
prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)
izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi
prijavitelji.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog so informacija javnega značaja, razen tistih delov, ki jih prijavitelj
posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na del
vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge
na podlagi meril.
9. Spremljanje izvajanja projektov
Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo
v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri financiranju aktivnosti na posameznem projektu.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih
pravic in varstvo osebnih podatkov.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
Priloga 1: Pilotni javni razpis v okviru skupne mednarodne programske pobude kulturna dediščina – JPI
Cultural Heritage;
Priloga 2: Pilotni javni razpis v angleškem jeziku
»Joint Pilot Transnational Call for Proposals: Funding of
research Projects in Cultural Heritage«;
Priloga 3: Navodila za prijavitelje »Guidelines for
Applicants«;
Priloga 4: Obrazec za pripravo predloga projekta;
Priloga 5: Ocenjevalni kriteriji »Evaluation criteria«
Priloga 6: Osnutek pogodbe o financiranju;
Priloga 7: Nacionalna prijava slovenskega dela projekta
Priloga 8: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
Priloga 9: Vsebinsko in finančno poročilo na projektu
Priloga 10: Zahtevek za izplačilo
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport: http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_
razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/.
11. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport. Kontaktna oseba je mag. Marija Brus
(marija.brus@gov.si) in je v poslovnem času dosegljiva
na tel. 01/369-59-17.
Podatki o iniciativi skupne mednarodne programske pobude Kulturna dediščina – JPI Cultural Heritage
in pilotnega razpisa v okviru te pobude so na voljo na
spletni strani http://www.jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Ob-1684/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi:
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– petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in
7/13), v nadaljevanju: Uredba) za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov
(UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1212/2012
z dne 17. decembra 2012 o spremembi uredb (ES)
št. 2535/2001, (ES) št. 917/2004, (ES) 382/2008, (ES)
748/2008, (ES) 610/2009 glede obveznosti sporočanja
v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov (UL L št. 348
z dne 18. 12. 2012, str. 7),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES)
št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov
in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11.
2007, str. 1), zadnjič spremenjene zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 52/2013 z dne 22. januarja
2013 o spremembi Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES)
št. 1234/2007 glede biser vina, gaziranega biser vina in
prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta (UL L št. 20
z dne 23. 1. 2013, str. 44) in
– Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi
programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES,
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč
čebelarjem za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena
za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem v letu
2013 znaša do 339.940 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 944310 – Program ukrepov v čebelarstvu –
07-13 – EU, v višini do 169.970 eurov,
– PP 944810 – Program ukrepov v čebelarstvu –
07-13 – slovenska udeležba, v višini do 169.970 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Aktivnosti za izvajanje sklopa Tehnična pomoč čebelarjem po tem razpisu, ne smejo biti začete pred
16. oktobrom 2012 in morajo biti zaključene najkasneje
do 31. avgusta 2013. Za začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma
računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem
razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske
opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene
v četrtem poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji
uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji in oprema za panje,
– zaščitna oprema,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– čistilec za cvetni prah,
– mlin za cvetni prah,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila do vključno 8 satov in dodatna oprema za
točila,
– ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska
in čebeljega strupa,
– cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– vozički za transport,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor
donosov,
– agregat,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– posode za vlivanje voska,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic,
– pribor za vzrejo in označevanje matic,
– prenosna klimatska naprava,
– prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna
sredstva z nosilnostjo do 1000 kg,
– testni vložki,
– drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki,
orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do
največ 100 eurov.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme
iz prejšnjega odstavka, ki so nastali in bili plačani med
16. oktobrom 2012 in 31. avgustom 2013.
3.1.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
– stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja,
najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega
razpisa.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom za nakup
treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj.
Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in vsa izvirna
dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. Dokazila
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo. Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu
2013 je največ 1000 eurov na podlagi predloženih dokazil. Nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh
čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za
med se čebelarju začetniku sofinancira samo v enem
programskem letu programskega obdobja 2011–2013.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh
čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za
med skupaj, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2012 in 31. avgustom 2013.
3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod
za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
sredstva za naložbe v okviru sklopa Tehnična pomoč
čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za sklop
Tehnična pomoč čebelarjem:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti
priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa
v Republiki Sloveniji.
4.3 Za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje
čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v
nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo
vloge. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne
vloge za vpis v CRČ;
– vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke o številu
čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime vlagatelja;
– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano
s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu,
oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP;
– vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je
bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali
izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine
po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika
sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev
za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan pre-
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vzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem
gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen,
ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del;
– o višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik
sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma
njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo,
ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
4.5 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca:
– ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1.000
eurov pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši
od 300 eurov;
– ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000
eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od 600 eurov;
– ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000
eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.200 eurov;
– ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami:
6.000, eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od
1.800 eurov.
4.6 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, Agencija
upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra
v letu pred oddajo vloge. V primeru, da se je vlagatelj
prvič vpisal v CRČ po tem datumu, agencija upošteva
tisto število čebeljih družin, ki je bilo sporočeno v CRČ
kot zadnje pred oddajo vloge.
4.7 Za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom mora čebelar začetnik izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let;
– vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali istem letu pred objavo tega
javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še
ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali
skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo
glasiti na ime vlagatelja;
– prejemnik sredstev mora imeti najpozneje pred
oddajo vloge opravljeno najmanj naslednje usposabljanje:
– 35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga pripravi
in izvede Javna svetovalna služba v čebelarstvu in
– izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v
nadaljnjem besedilu: VF NVI) ali
– če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije;
– prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo čebelaril najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Za višjo
silo ali izredne okoliščine se štejejo stanja, kot so navedena pri pogojih za sofinanciranje čebelarske opreme;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo,
ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
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Ne glede na določbo iz druge alinee mora biti čebelar začetnik, ki predloži certifikat nacionalne poklicne
kvalifikacije, vpisan v register čebelnjakov največ tri
leta pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem
začetnikom.
5. Vloga
5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki
o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne
osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa.
5.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni
strani Ministrstva – http://www.mko.gov.si/ in Agencije –
http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran).
6. Rok in način prijave
6.1. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom ob
8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani MKO.
6.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig)
ali vložiti v vložišču Agencije.
6.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki
6.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju
tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2013, se
bodo zavrgle.
6.4 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto,
se bodo zavrgle.
6.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti,
označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime,
priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2013 ali Pomoč čebelarjem začetnikom
2013.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek obravnave vlog je določen v VI. poglavju
Uredbe.
7.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje, do porabe razpoložljivih
sredstev za sklop Tehnična pomoč čebelarjem.
7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja
od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več
popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom
in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih
vlog.
7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu
žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.
7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed
javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji.
7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani
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komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
7.6 Odpiranje vlog ni javno.
7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas
prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču
Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in
dobi zaporedno številko.
7.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega
pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva
na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
7.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se
s sklepom zavrže.
7.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi
poziva za dopolnitev.
7.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.
7.13 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 in ponovi postopek iz
tega odstavka z naslednjo vlogo.
7.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
7.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih
dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden sklop
Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih
sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec.
7.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
7.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
7.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj
območja Republike Slovenije.
7.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola
na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi pet let po zaključku
sklopa Tehnična pomoč čebelarjem.
7.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da
so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.21 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 5100-1/2013-1
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Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12)
in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike
(Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in Protokola de-
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vetnajstega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti – Program
PROTEUS (podpisanega 12. decembra 2012), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko Program PROTEUS
v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav
in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko
republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 41/09, 72/11). Mejna vrednost vsote
A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata
vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski
strani je g. Thomas Wellebrouck, e-mail: science@institutfrance.si, spletna stran pa je http://www.campusfrance.org/fr/proteus.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih
projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G –
Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-8
z dne 19. 11. 2012.
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Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki
bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2013. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije
na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno
50.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru
obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške
bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za francoske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
8. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije
francoskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski
prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2014 do 31. decembra 2015.
10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in
prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 30. 5. 2013, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2013) in
odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe
RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
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(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2014–2015« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 30. 5. 2013, do 12. ure in v pisni obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 30. 5. 2013, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 5. 2013, do
12. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 3. 6. 2013, ob 10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2013.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 19/2013
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Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7.
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba
1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih

za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov 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 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
118/06 – ZUOPP-A, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04),
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 79/06), Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ
o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 z dne 9. 9. 2010,
Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ
z dne 21. 12. 2010 in Odločbe o spremembi odločbe št.
OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne 2. 3. 2011 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu
2012/2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse
postopke, potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: sklad).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni,
razvojna prioriteta, prednostna usmeritev)
Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe
v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 (v nadaljevanju: javni razpis) delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne
usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika
za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.
Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013.
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih
učnih mestih za dijake, ki imajo sklenjene individualne
ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju
z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego
tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in
strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška
plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje
šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivno-
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sti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma
z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za
pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni
tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni
letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje
in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta
javni razpis.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo
na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na
javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.
3.1 Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in delodajalec:
– na dan prijave sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– nista v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nista v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
– na dan podpisa izjave imata poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– šola oziroma delodajalec ali odgovorna oseba
šole oziroma delodajalca nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije;
– sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– strinjata se z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov, za kar sta si dolžna pridobiti ustrezno
soglasje teh oseb;
– nista prejela niti nista v postopku za pridobitev
drugih javnih sredstev financiranja iz državnega in lokalnega proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi
bi skupaj s spodbudo presegli skupne upravičene stroške praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja za posamezno prijavljeno osebo
(prepoved dvojnega financiranja);
– delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje,
in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni
letnik, sta dva različna poslovna subjekta, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje na svojih šolskih posestvih;
– za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na preteklih razpisih ni sofinanciral spodbude v istem
izobraževalnem programu;
– dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem
letu 2012/2013 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega opravijo praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega pogoja se
k vlogi predloži fotokopijo sklenjene učne pogodbe za
dijake oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju za
višješolske študente. Če je sklenjen aneks k učni pogodbi, se priloži tudi fotokopijo le-tega.
3.2 Posebni pogoj, ki ga mora izpolnjevati šola, ki
kandidira na javnem razpisu, je, da je registrirana za
opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja poklicno in
srednje oziroma višje strokovno izobraževanje.
3.3 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
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– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja;
– prijavljeni osebi dodeli mentorja, ki je zaposlen pri
tem delodajalcu;
– pred izstavitvijo zahtevka za sofinanciranje izvrši
plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi individualne
ali kolektivne učne pogodbe za dijake oziroma pogodbe
o praktičnem izobraževanju za študente).
Delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem javnem razpisu, če z izrednim študentom v času opravljanja praktičnega izobraževanja nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študent
zanj ne dela preko s.p. ter šola študentu ni skrajšala
s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja.
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavama, ki sta
del razpisne dokumentacije.
3.4 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program
prijavljene osebe:
3.4.1 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni
program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec izvede najmanj 3 tedne praktičnega
usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 2012/2013.
V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje
z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po
učni pogodbi.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal,
vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
3.4.2 Za srednje strokovno izobraževanje (4-letni
program), ki po programu predpisuje skupno dolžino
praktičnega usposabljanja z delom 8 tednov:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 304 ure oziroma najmanj 8 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec izvede najmanj 152 ur oziroma najmanj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom po
učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do
2012/2013.
V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje
z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po
učni pogodbi.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal,
vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
3.4.3 Za srednje strokovno izobraževanje (4-letni
program), ki po programu predpisuje skupno dolžino
praktičnega usposabljanja z delom 4 tedne:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 152 ur oziroma najmanj 4 tedne
praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec izvede najmanj 76 ur oziroma najmanj 2 tedna praktičnega usposabljanja z delom po
učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do
2012/2013.
V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje
z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po
učni pogodbi.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal,
vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
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3.4.4 Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega
izobraževanja.
– Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih
od 2008/2009 do 2012/2013.
V primeru, da študent opravi praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po
pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2008/2009.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za ta
javni razpis, znaša skupaj 5.825.896,57 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna vrednost sredstev za javni razpis znaša
5.825.896,57 EUR, od tega:
– 4.952.012,08 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje
ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85,00 %) in
– 873.884,49 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi
za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15,00 %).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2013.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun
8.1 Višina spodbud za delodajalce
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja se kot spodbuda dodeli z namenom,
da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne
pogodbe v poklicnem, srednjem strokovnem in višjem
strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport
je dne 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za določitev
višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-15/2010/3 ter
dne 10. 2. 2011 dopolnitev in spremembo Metodologije
št. 54450-15/2010/16. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je dne 28. 2. 2012 sprejelo dopolnitev in spremembo Metodologije št. 54450-15/2010/51.
Skladno z navedeno metodologijo je predvidena
višina spodbude:
– med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka
v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma
v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi;
– med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima do-
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ločeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj
osem tednov, oziroma v sorazmernem deležu glede na
število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj štiri tedne praktičnega usposabljanja
z delom po učni pogodbi;
– med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj
štiri tedne, oziroma v sorazmernem deležu glede na
število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj dva tedna praktičnega usposabljanja
z delom po učni pogodbi;
– in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta
v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu,
če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov
praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu,
in sicer zmanjšana za 50,00 EUR, ki se nakažejo šoli,
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer
spodbuda za šolo ne more presegati 50,00 EUR.
Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko
oziroma študijsko leto je odvisna od števila in obsega
prijav na javni razpis in jo s sklepom določi minister,
pristojen za izobraževanje.
Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec
(delodajalec) in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je po sprejeti metodologiji namenjena šoli za
usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter
administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Spodbuda, katere višina je določena s sklepom
ministra, pristojnega za izobraževanje, je upravičen
strošek operacije in se dokazuje z zahtevkoma za sofinanciranje (zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje) ter s potrdilom šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
8.2 Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov
in poročanje
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola,
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skladu predloži:
– zahtevek šole za sofinanciranje,
– zahtevek delodajalca za sofinanciranje,
– potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri
delodajalcu.
Zahtevano dokumentacijo šola predloži do 12. 7.
2013 za dijake in do 20. 9. 2013 za študente.
Šola in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot
jih predpiše sklad.
8.3. Način izvrševanja plačil
Plačila se izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila
šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta. Če so dejanski izdatki delodajalca za predmet tega javnega razpisa
nižji od odobrenih sredstev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje ustrezno znižati.
Če potrdilo šole o uspešno zaključenem programu
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnem
izobraževanju ne bo priloženo, sklad izplačila ne bo
izvršil. Če dijak oziroma študent programa praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobra-
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ževanja ne zaključi iz opravičljivih razlogov, izplačilo
sredstev na podlagi pogodbe o sofinanciranju ne bo
mogoče.
Sredstva bodo nakazana na TRR šole in delodajalcev v roku 120 dni od potrditve zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije in v skladu z veljavnim
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, če bodo dokazila
o nastalih upravičenih stroških posredovana pravočasno
in na predpisan način.
9. Hranjenje dokumentacije
Soprijavitelja morata hraniti vso dokumentacijo
o programu najmanj do 31. 12. 2020. Dokumentacija
mora biti shranjena na način, da je mogoče zagotavljati
ustrezno revizijsko sled.
10. Nadzor nad izvedbo
Soprijavitelja bosta morala omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja
na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se
izvaja s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, drugih pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti.
V primeru nadzora s strani zgoraj navedenih organov bosta morala soprijavitelja predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinanciranega praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja,
ter jim omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke.
Če se izkaže, da je soprijavitelj namerno posredoval napačne podatke ali zamolčal podatke, ki bi pomembno vplivali na obravnavo vloge, se lahko soprijavitelju (v primeru, da je pravna oseba, pa tudi odgovornim
osebam v tej družbi) onemogoči sodelovanje na javnih
razpisih sklada za obdobje 5 let.
11. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES ter
6. členom Uredbe 1081/2006/ES. Delodajalec mora pri
izbiri dijaka ali študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe
upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Soprijavitelja se zavezujeta k varovanju osebnih
podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US) in 37. členom
Uredbe 1828/2006/ES.
13. Vložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog je 29. marec 2013.
Vlogo na javni razpis pošlje šola, v kateri je dijak
ali študent vpisan, na Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni
s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami
»Javni razpis PUD 2012/2013 – Vloga – Ne odpiraj«.
V primeru dopolnjevanja se pripiše »Dopolnitev«.
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Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi tudi
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije.
Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno
v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno
označeni in zaprti ovojnici.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel
vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, kot so bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispele po
roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene.
14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 2. aprila 2013 ob
10. uri, v prostorih sklada.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija,
imenovana s strani sklada. Komisija je najmanj tričlanska, sestavljajo jo predsednik in najmanj dva člana.
V primeru odsotnosti predsednika ga lahko nadomesti
podpredsednik.
Odpiranje prejetih vlog bo predvidoma javno. Ne
glede na to lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje
ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelja, katerega
vloga je formalno nepopolna, pozove k dopolnitvi. Vloge,
ki jih vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, strokovna komisija s sklepom zavrže.
15. Obveščanje o izidu javnega razpisa
Šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene najkasneje v roku 60 dni po prejemu vseh popolnih vlog.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada,
kjer bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport o končni višini
spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in izvajanje praktičnega
izobraževanja za študente. Izbranim šolam bo sklad
posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. S prejetim sklepom šola seznani delodajalca, ki ima prav tako kot šola možnost pritožbe. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene
med skladom, šolo kot vlagateljem in delodajalcem kot
izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja. Če sklad ne prejme podpisane pogodbe o sofinanciranju v roku osmih delovnih
dni od vročitve sklepa, se šteje, da je vloga umaknjena. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem
za izbor, se v predpisanem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri lahko soprijavitelj poda pritožbo
pri skladu, in sicer v roku osmih dni od prejema sklepa.
Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila
upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje
v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji.
16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za
prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na
spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure
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so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter ob sredah
tudi od 14. do 16. ure.
Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora
zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest
dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Ervin Kostelec,
tel. 01/434-15-68. Vprašanja se lahko pošljejo tudi na
elektronski naslov: ervin.kostelec@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
17. Prepoved dvojnega financiranja
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, soprijavitelja nista prejela oziroma ne bosta prejela sredstev iz
drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je kateri izmed soprijaviteljev
prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki je prejel sredstva za
te stroške, bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta
sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 330-0001/2013

Ob-1624/13

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013
(Uradni list RS, št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik) ter
v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2013, Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šentrupert v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v
nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2013 v okvirni višini 16.085,00 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku):
– za Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
sredstva v višini 7.000 €,
– za Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
sredstva v višini 100 €,
– za Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, sredstva v višini 2.000 €,
– za Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, sredstva v višini 2.500 €,
– za Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev, sredstva v višini 3.045 €,
– za Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2012/2013, sredstva v višini 1.440 €.
Sredstva v proračunu Občine Šentrupert za leto
2013 so omejena v okviru zgoraj navedenih zneskov.
Kolikor sredstva za posamezni ukrep, na posamezni
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2013.

III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (Ukrep 1)
a) Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška
dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in
opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno
s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo
uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje
izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih
sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih
poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega
v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti
točne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha
površine in 0,1 ha za jagodičje).
c) Upravičenci do sredstev:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo kriterije
za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012
ali 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko
svetovalna služba)
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– v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je
potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje
veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP), mora predložiti
dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije,
– v primeru naložb v urejanje pašnikov: izdelan
načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše, ki ga izdela strokovna oseba (kmetijsko
svetovalna služba),
– v primeru naložb v postavitev namakalnih sistemov ali obnovo le-teh: izdelan načrt namakalnega sistema in dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %,
– v primeru naložb v izvedbe agromelioracijskih
del: izdelan načrt ureditve zemljišč oziroma program
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in kopijo
katastrskega načrta,
– v primeru naložb v ureditev dovoznih poti: izdelan
načrt ureditve zemljišč, poljskih in dovoznih poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro, ki ga izdela strokovna
oseba,
– izjavo vlagatelja, da za ta namen v tekočem letu
še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 % upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani Občine
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih
let,
– največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40 % upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 2)
a) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj kmetijske proizvodnje.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva na nacionalnem nivoju, in sicer za:
– zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zakola
živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni.
c) Upravičenci do sredstev:
– mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska
gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za
tekoče leto ter imajo sedež na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012
ali 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje
kmetijske proizvodnje v letu 2013.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje in ribištva za tekoče leto (Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva, Uradni list RS, št. 102/10),
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Iz zavarovalne
pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno
razvidni obračunana zavarovalna premija in vsi odbitki
po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne premije, ki
jo plača upravičenec in del, ki ga sofinancira država,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– finančna pomoč Občine znaša razliko med višino
sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine 50 % opravičljivih stroškov obračunane
zavarovalne premije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €,
najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju
ukrepa.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (Ukrep 4)
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost
nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
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b) Upravičeni stroški ukrepa:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja, usposabljanja in svetovanja kmetom in
delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje);
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih se štejejo stroški udeležbe, potni
stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih
prostorov;
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj
(prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna
podjetja, znamke in porekla imenovani;
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo
storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za
kmetovalce iz Občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– že zaključene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj,
kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih pro
izvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo
k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
za leto 2013 in spisek vseh članov društva z navedbo
števila članov društva iz Občine Šentrupert v letu 2013.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
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g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov
v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju
ukrepa.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah (Ukrep 5)
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi
sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso,
les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012
ali 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za
adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih del oziroma storitev.
Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
oziroma na ime MSP-ja,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe (kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je
potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru, če so upravičenci člani kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva,
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– v primeru, da je upravičenec MSP, mora predložiti
dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči
10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6)
a) Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stroške tovornega transporta
na odročnih, razpršenih območjih Občine.
b) Območje izvajanje ukrepa (odročna območja):
Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh in Kamnje.
c) Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni subjekti, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
d) Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza/kilometer
v odročnih krajih, in sicer v obdobju od 1. 11. 2012 do
oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2013. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013
bodo upravičeni v razpisu za naslednje leto (2014),
kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu občine.
e) Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti
ustrezen in kakovosten transport.
f) Finančne določbe:
– Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– Najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih
operativnih stroškov tovornega transporta;
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
g) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– Fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti;
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno (navesti v prijavnem
obrazcu).
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h) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zagotavljati ustrezen in kakovosten prevoz.
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko
leto 2013/2014 (Ukrep 8)
a) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se
izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih
programih in so predvideni za naslednike kmetij.
b) Upravičenec do sredstev:
Udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v občini in so predvideni za prevzemnike kmetij.
c) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem
(verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti
in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012
ali 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo
prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije
ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala (za šolsko
leto 2013/2014),
– potrdilo o rednem vpisu (za šolsko leto
2013/2014),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije
za predhodno leto.
f) Finančne določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih
štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in
bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna in
števila prijavljenih kandidatov.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu
2013«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni
strani: www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno enega ukrepa.
V. Obravnavanje vlog
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo oddane v roku
ali vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa,
bodo s sklepom župana zavrnjene oziroma zavržene in
ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih
sredstev iz tega razpisa.
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Vse pravočasne in popolne vloge bo pregledala ter
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem
razpisu, komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo
na podlagi ocene vlog naredila predlog razdelitve sredstev po posameznem ukrepu. Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2013,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu Občine za leto 2013.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan
s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži
upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene
pogodbe, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge,
roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca,
ki mora vsebovati naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež,
KMG-MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu
še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
Občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila, ki se predložijo zahtevku, se morajo glasiti na ime upravičenca oziroma
prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik sredstev vključen v sistem DDV, mora biti prejemnik davčni
zavezanec. Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti pri ukrepu »Zagotavljanje tehnične
pomoči kmetijskemu sektorju«, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih
sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
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Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku
za naslednji dve leti.
VII. Roki za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je:
– do vključno 6. maja 2013 za ukrepe: Naložbe
v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, Investicije za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. Šteje se, da
je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 6. 5.
2013, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert,
oziroma najkasneje do 6. 5. 2013 oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 16. septembra 2013 za ukrep: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto
2013/2014. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana,
če je najkasneje do 16. 9. 2013, do 12. ure, oddana na
sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 16. 9.
2013 oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 18. oktobra 2013 za ukrep: Pomoč
za plačilo zavarovalnih premij. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 18. 10. 2013, do
12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma
najkasneje do 18. 10. 2013 oddana na pošti (datum
poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim
polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani
kuverte in z ustrezno oznako ukrepa na sprednji strani
kuverte:
»za JR – Naložbe v kmetijska gospodarstva«
»za JR – Zavarovalne premije«
»za JR – Tehnična pomoč kmetijskemu sektorju«
»za JR – Dopolnilna dejavnost«
»za JR – Operativni stroški transporta«
»za JR – Štipendije v kmetijstvu«
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert.
VIII. Informacije o razpisu: informacije o razpisu
so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert:
www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur po
tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št. 07/34-34-600
(glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Št. 430-6/2013-3
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 92/07), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2013 (Uradni list RS, št. 106/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 3/13) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana
za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
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A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013
v višini 72.135 EUR, od tega za:
– investicije v primarno proizvodnjo, v višini
30.851,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, v višini
19.425,00 EUR,
– za stroške transporta iz odročnih krajev, v višini
3.912,00 EUR,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti in za tehnično pomoč, v višini 16.863,00 EUR,
– ter investicije v trženje proizvodov in storitev (promocija, trženje, izobraževanje), v višini 1.084,00 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se
lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost
investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 20.000 EUR. Najvišji izplačani znesek
pri investicijah v primarni proizvodnji in pri investicijah
v dopolnilno dejavnost in trženje je 10.000 EUR.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog
upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali investicij
so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Sežana in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju
Občine Sežana.
– Registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju Občine Sežana.
3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če:
– pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR brez DDV,
– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob
vlogi predložijo ureditveni načrt (predračun je priloga
ureditvenega načrta) z zneskom najmanj 1.000 EUR
brez DDV,
– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj
1.000 EUR brez DDV,
– pri zagotavljanju tehnične podpore ob vlogi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom
najmanj 100 EUR brez DDV,
– pri tehnični pomoči ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,
– pri naložbi za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem
na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji,
izven kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma račune
ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti
skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,
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– pri promociji in trženju proizvodov ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj
200 EUR brez DDV,
– pri izobraževanju in usposabljanju na področju
dopolnilnih dejavnosti in trženja ob vlogi predložijo račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune
na katerih mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV.
3.3. Splošni pogoji za financiranje:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma
se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do
stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične
podatke, se sredstev ne odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 za naslednji dve leti.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma
so bili (bodo) njihovi programi v letu 2013 kakorkoli že
financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
3.4. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na
javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del in finančno
konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za
ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti predračun
tekočega leta – v času po izdanem sklepu o odobritvi
sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek),
– predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s področja »de minimis«,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti
najemno ali zakupno pogodbo,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah,
– podpisan vzorec pogodbe.
Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati
mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso
dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov brez DDV za ostala
območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50 % vrednosti
naložbe brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana, so vpisane v register kmetijskih go-
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spodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma
funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20 % zemljišča
v sosednjih občinah).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se
dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
A. 1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada
(razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup
opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega material,
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih
živinorejskih objektov, čebelnjakov (razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti,
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (lastninski list) ali
najemno pogodbo za najmanj 5 let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale trajne nasade je pogoj
vsaj 0,1 ha površin iste kulture,
– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25
pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– pri naložbi gradnje in adaptacije čebelnjakov
mora imeti kmetijsko gospodarstvo minimalno 40 čebeljih družin,
– predračun tekočega leta predložen ob vložitvi
vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 10. 10. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do
30. 9. 2013 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih površin v obdelavi (dokazilo
o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK) oziroma 40
čebeljih družin.
Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti
najmanj 2.000 EUR brez DDV.
A. 1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
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čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha,
največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna
površina pašnika in stalež živine, drobnice),
– lastninski list ali najemna pogodba, sklenjena za
najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje lastnika ali solastnika,
– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe
in predračun tekočega leta – oba predložena ob vložitvi
vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 10. 10. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do
30. 9. 2013 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama
pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča.
Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek
v višini najmanj 1.000 EUR brez DDV.
4. A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in
označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Evropske Skupnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo dejavnosti
za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih pro
izvodov, ki so zato ustrezno registrirani in zagotavljajo,
da je pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim
gospodarstvom) na območju občine, in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev z območja Občine Sežana,
– predračun tekočega leta predložen ob vložitvi
vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 10. 10. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do
30. 9. 2013 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti
najmanj 1.000 EUR brez DDV.
4. A. 3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
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kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije):
najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij.
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 250 EUR
na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov
brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim
gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program dela
za tekoče leto,
– finančno in vsebinsko poročilo o delu v preteklem
letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,
– do 15. 11. 2013 obvezno predložiti fotokopije računov oziroma predračunov z vsebinsko obrazložitvijo
z datumom opravljene storitve iz obdobja od dne izdanega sklepa do 13. 12. 2013 in dokazila o plačilu računov
in predračunov iz obdobja od dne izdanega sklepa do
15. 11. 2013 (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek, potni nalog). Na podlagi predloženih računov, predračunov in dokazil o plačilu računov
in predračunov bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo določena višina dodeljenih sredstev. Prejemnik bo moral za predložene predračune do 13. 12.
2012 občini dostaviti tudi račune, ki bodo izkazovali
izvedene aktivnosti, ki so predmet predračunov.
Iz finančno ovrednotenega programa mora biti razviden znesek v višini najmanj 100 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 6.000 EUR.
4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma
posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV.
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Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register pro
izvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju
Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti ter obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev:
– izpis Upravne enote o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 10. 10. 2013 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
4. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem
na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji,
izven kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa
in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 40,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
če ta ni registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 10. 10. 2013 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
4.B. 3. Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih proizvodov
s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave).
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Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 10. 10. 2013 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
200 EUR brez DDV.
4. B. 4. Izobraževanje in usposabljanje na področju
dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev
s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in
usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in
trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 10. 10. 2013 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
200 EUR brez DDV.
4. B. 5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer
– do 100 %.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti tovornega prevoza ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
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– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih z navedbo razdalj za obdobje od 1. 11. 2012
do oddaje vloge,
– oceno razdalj tovornih transportov za ostale mesece,
– do 5. 11. 2013 predložiti še dokazilo o opravljenih
tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo
razdalj od oddaje vloge do 30. 10. 2013,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2013.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Sežana in do 30. 9. 2013. Računi in
dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo
biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do vključno 22. marca 2013.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 22. marca 2013 osebno ali prispele po pošti na
naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana,
v sprejemno pisarno (soba št. 1). Nepravočasnih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za
kmetijstvo – skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obrazec
z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis« – vložijo
prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1) ali po
pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti
mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma
sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog
na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije,
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh
po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja
notranje organizacijske enote.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si,
rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene
dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna
oseba je Barbara Peroci, soba 67, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
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Občina Zagorje ob Savi na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 87/11),
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10),
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07,41/07,122/07 in 57/12) ter Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09 in 81/11), objavlja
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje
ob Savi. Predmet razpisa so prazna oziroma eventuelno
v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja oziroma
na novo pridobljena v obdobju od junija 2013 do predvidoma decembra 2014, oziroma do novega javnega
razpisa.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi na področju Občine Zagorje ob Savi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so oproščeni plačila lastne udeležbe
in varščine,
– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Od razpisanega števila stanovanj jih bo predvidoma
40 % s plačilom lastne udeležbe in varščine.
1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in
62/10).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina
izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180,00 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po
merilih in postopku določenim s pravilnikom.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila
varščine

Površina stanovanja s plačilom
varščine

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
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2.0. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj
v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah,
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju
Občine Zagorje ob Savi;
– Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Zagorje
ob Savi možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev
v letu 2012 ne presegajo v točki 2.3. določene zgornje meje dohodkov glede na povprečno neto plačo v državi v odvisnosti od števila družinskih članov.
Povprečna neto plača v državi je v letu 2012 znašala 990,66 EUR/mesec,(mesec december ni upoštevan).
2.3. Skladno z 9. členom pravilnika prosilci, katerih
skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu
dni pred razpisom ne presegajo zneskov opredeljenih
v tabeli, niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
varščine.
Meja dohodka
(EUR/mesec)

Velikost gospod.

%

1-člansko

90 %

do 891,59

2-člansko

135 %

do 1.337,39

3-člansko

165 %

do 1.634,59

4-člansko

195 %

do 1.931,79

5-člansko

225 %

do 2.228,99

6-člansko

255 %

do 2.526,19

2.4. Skladno z 10. členom pravilnika so zavezanci
za plačilo lastne udeležbe in varščine prosilci, katerih
skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli.
Velikost gospod.

%

Meja dohodka (EUR/mesec)

1-člansko

od 90 do 200 %

nad 891,59 do 1.981,32

2-člansko

od 135 do 250 %

nad 1.337,39 do 2.476,65

3-člansko

od 165 do 315 %

nad 1.634,59 do 3.120,58

4-člansko

od 195 do 370 %

nad 1.931,79 do 3.665,44

5-člansko

od 225 do 425 %

nad 2.228,99 do 4.210,31

6-člansko

od 255 do 470 %

nad 2.526,18 do 4.656,10

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se
lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za
spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
2.5. Splošni pogoji
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati
še naslednje splošne pogoje:
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– da imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob
Savi;
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– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva
ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega
stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike
ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino;
– da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova
dosedanje uporabe stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva
v letu 2012 ne presegajo gornje meje določene v točki
2.3 in 2.4;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja. Drugo premoženje je vse premično ali nepremično premoženje v državi in v tujini.
Glede na število članov gospodinjstva, vrednost
drugega premoženja (vse premično ali nepremično premoženje v državi in v tujini) v lasti prosilca ali drugih
družinskih članov ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja
do 40 % brez plačila varščine

Vrednost drugega premoženja
do 40 % s plačilom varščine

1-člansko

do 10.099,20 EUR

do 15.148,80 EUR

2-člansko

do 15.148,80 EUR

do 18.515,20 EUR

3-člansko

do 18.515,20 EUR

do 23.564,80 EUR

4-člansko

do 21.881,60 EUR

do 27.604,48 EUR

5-člansko

do 25.248,00 EUR

do 31.980,80 EUR

6-člansko

do 28.614,40 EUR

do 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini
gornjih razponov.
2.6. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po
letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih
razlogov, in niso poravnali vseh obveznosti,
– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti
Občine Zagorje ob Savi in jim je sodno naložena izselitev iz njih.
2.7. Dodatni pogoji
Občina Zagorje ob Savi določa v skladu s 4. členom
pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatni pogoj stalnosti bivanja v Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do
pridobitve dodatnih točk glede na čas stalnega bivanja
v Občini Zagorje, in sicer:
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 do 25 let
nad 25 let

10 točk
20 točk
60 točk
90 točk

Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno
leta 1965 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju
Občine Zagorje. Upošteva se število let dopolnjenih
v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta
seštevajo.
3.0. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih
in socialnih razmer prosilcev
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3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
1. mlade družine,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. žrtve družinskega nasilja, (strokovno mnenje),
5. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član, oziroma nihče od družinskih članov ni zaposlen,
6. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez
stanovanja ali pa so podnajemniki,
7. prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom,
8. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
9. 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.
3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število
točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po
vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1.
se točkujejo z naslednjo višino točk za obe liste enako
(lista upravičencev brez varščine in lista upravičencev
z lastno udeležbo in varščino);
Prednostne kategorije prosilcev

Lista A

Lista B

– nobeden od staršev ni starejši od 35 let in vsaj en otrok
– mladi, (samski, par, oba do 30 let)

60
40

60
40

2. družina z večjim številom otrok – najmanj 3 oziroma več otrok

60

60

3. invalidi in družine z invalidnim članom

90

90

4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)

80

80

5. žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje 2 let pred razpisom

80

80

6. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član,
oziroma nihče od družinskih članov ni zaposlen,

40

40

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,

50

50

Lista A

Lista B

50,60,80

50,60,80

20,60

20,60

1. mlade družine, mladi

Prednostne kategorije v skladu s 6. členom pravilnika
1. izobrazba: (višja, visoka)— (univerzitetna,) – (mag.,doktorat)
2. udeleženec je že sodeloval na prejšnjih razpisih, ter se je uvrstil na prednostno
listo, vendar stanovanja ni dobil v najem (za 1 x in 2x ali več)
4.0. Razpisni postopek
Državljani Republike Slovenije, ki se bodo prijavili
na razpis bodo morali prošnjo za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo
na voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi, ter na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi – www.zagorje.si od dneva objave razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal
30 dni od objave na vložišču Občine Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. Avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Vlagatelj
mora oddati vlogo in pripadajočo dokumentacijo v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem za leto 2013 in 2014«.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno
takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona
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o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša 22,66 EUR.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah
lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v 8 dneh dopolni z manjkajočimi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod
tč. 1., 2., 3., 4 in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem
prebivališču in potrdilo o številu članov gospodinjstva,
zahtevana potrdila lahko pridobi tudi razpisovalec;
2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;
3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in
ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo,
s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva
dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih
upravljalcih zbirk podatkov;
4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2012 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina,
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina,
itd.) z navedbo dobe zaposlitve posameznega člana. Kot
dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in
drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
5. potrdilo o zaposlitvi;
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:
izjava staršev, sorodnikov, oziroma najemna ali podnajemna pogodba;
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma
podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali
opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo površin;
10. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti;
11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za
vsakega otroka;
12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let;
13. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
14. odločbo socialne službe o ločenem življenju
roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu,
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada;
16. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini
morajo biti nostrificirane);
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17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali
njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival,
gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba
Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje RS);
19. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja
prosilca ali družinskih članov, izda osebni zdravnik;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe;
21. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
22. dokazilo, da so žrtve družinskega nasilja,
(potrdilo Centra za socialno delo, potrdilo drugih ustreznih služb.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 45 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva lahko pridobil
razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
5.0. Splošne določbe
Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo proučile utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb,
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostni listi in sicer po številu
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način kot razpis
v roku 2 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso
zavezanci za plačilo varščine bo objavljen ločeno od
seznama ostalih upravičencev.
Občina bo upravičencem po prednosti listi dodeljevala prazna stanovanja, katera se bodo zgradila, obnovila ali pa izpraznila v letu 2013 in 2014, oziroma do
novega javnega razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev.
Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži županu Občine Zagorje ob Savi, ki o pritožbi odloči
s sklepom. Sklep je dokončen.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo.
Z upravičenci iz prednostne liste za dodelitev praznega oziroma izpraznjenega stanovanja, bo sklenjena
najemna pogodba za nedoločen čas in neprofitno najemnino, glede na število praznih stanovanj.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv
k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
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Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo
na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca
črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu
razpisnika Občine Zagorje ob Savi, v sobi št. 218 ali po
tel. 03/56-55-704 ter na sedežu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16 b, Zagorje ob
Savi, v času uradnih ur, ali po tel. 03/56-55-500.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 410-12/2013-3

Ob-1649/13

Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne 30. 11.
2007) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 2013 v okvirni višini 15.000 EUR, od tega za:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo 4.500 EUR;
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
4.000 EUR;
– naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah 4.000 EUR;
– ter pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev 2.500 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se
lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost
investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 5.000 EUR. Davek na dodano vrednost
ni upravičen strošek.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog
upravičencu in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev
Do sredstev za izvedbo programov ali investicij
so upravičene: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Hrpelje - Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje
- Kozina.
3.2. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma

se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do
stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne
odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o dodeljenih državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
v obdobju 2007–2013 za naslednji dve leti.
3.4. Prosilci morajo, ne glede na vrsto ukrepa, poleg specifičnih zahtev za vsak ukrep posebej, predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za prijavo na
javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti oziroma resničnosti podatkov,
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati
mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev
ter urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč)
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Hrpelje - Kozina, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje
- Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe
(do 20 % zemljišča v sosednjih občinah).
Bruto intenzivnost pomoči:
Do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40 % za ostala območja. Najvišji
znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50 % vrednosti naložbe brez
DDV-ja.
A1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, sadovnjakov
Pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli za še neizvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca,
– za sadovnjake velja pogoj vsaj 0,1ha površine
iste sadne vrste,
– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe
o upravičenosti ukrepa,
– ustrezna dokazila, opredeljena v javnem razpisu,
– predračun tekočega leta mora biti predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
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Upravičeni stroški:
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov ter stroški prestrukturiranja obstoječih trajnih nasadov (stroški izvedbenega načrta za zasaditev
ali obnovo sadovnjaka (stroški priprave zemljišča, nakup
opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala).
A1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo pašnikov.
Pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologije paše (iz načrta mora biti razvidna
površina pašnika (najmanjša velikost je 1 ha) in opreme
za ureditev napajališča za živino),
– ureditveni načrt, potrjen s strani strokovne službe
in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– predračun tekočega leta- predložiti ob vložitvi
vloge,
– lastninski list ali najemna pogodba (sklenjena za
najmanj 5 let), v primeru da upravičenec ni lastnik zemljišča,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Upravičeni stroški
– stroški za nakup opreme za ograditev prašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije):
najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 200 EUR
na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč lahko krije do 100 % stroškov brez DDV-ja
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijsktva na območju občine.
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Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške
za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane
za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva
na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju
občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program za
tekoče leto,
– finančno poročilo o delu v preteklem letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2013 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek). Na podlagi predloženih računov in dokazil o plačilu računov in predračunov
bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo
določena višina dodeljenih sredstev.
4. B Pomoči »de minimis«
4. B-1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa,
sadja),
– turizem na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV.
Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
če ta ni registrirana;
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo
izvedbe del oziroma investicije;
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo;
– v primeru izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa;
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 30. 11. 2013 predložiti še račun in
dokazilo o plačilu računa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-2 Pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev
Namen ukrepa
Pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški
Operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer
– do 100 %.
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Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti tovornega prevoza, ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev
– Vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2013
do 30. 11. 2013.
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva po
tem javnem razpisu, je proračunsko leto 2013.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do rokov določenih v razpisu za posamezni ukrep, do katerega mora
vlagatelj dostaviti račune in dokazila o plačilu računov.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za skupino ukrepov 4. A – skupinske izjeme: do
5. 4. 2013,
– za skupino ukrepov 4. B – pomoči de minimis: do
30. 10. 2013.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane
osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje
- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo-Skupinske izjeme« ali vlogo
prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti
kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za kmetijsvo
– de minimis«.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti
mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne
bo javno. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko
zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja lahko zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene bodo s sklepom zavržene.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v pisarni Občine Hrpelje - Kozina (pri Ester Renko) in
na Kmetijski svetovalni službi Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine
Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na
občinski upravi, kontaktna oseba Ester Renko, na
tel. 05/620-53-68, v času uradnih ur.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-1679/13
Občina Medvode na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011)
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2013
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov ter redne dejavnosti nevladnih
neprofitnih organizacij in društev ter združenj, ki delujejo
na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne
organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti na območju
Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2013,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 30.000,00 EUR.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov si razpisnik pridržuje pravico, da določi najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Prijavitelji lahko z istim programom in projektom
kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu
2013.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2013.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – socialna,
zdravstvena in humanitarna dejavnost 2013 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozne vloge.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku
dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2013.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci
dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
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14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode pri Sonji Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Ob-1680/13
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine:
poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih
društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine;
kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne
programe; izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe
ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje
opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje;
h) investicijsko vzdrževanje prostorov kulturnih društev.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od
točke 3.a do točke 3.d in za področje sofinanciranja
pod točko 3.h (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov
kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev ter investicijsko vzdrževanje prostorov
kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu
društva: kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e do točke
3.g (projekti in prireditve, kulturna izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo
kulturna društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
kulture; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti
najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
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– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2013, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz 3. točke, je skupaj 150.000
evrov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
V primeru večjega števila prijavljenih področij sofinanciranja bo občina določila najvišje število teh področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na
enem občinskem javnem razpisu v letu 2013.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2013.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – kultura
2013 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele
vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno Prijavo na
javni razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo
z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne
bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. Naknadne dopolnitve in
spremembe razpisnih obrazcev za posamezna področja
financiranja niso mogoče.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelji
bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2013.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2013;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za leto 2013;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo prek spletne strani Občine
Medvode www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da sprejema
pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
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16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
zainteresirani izvajalci dobijo pri Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Medvode, prek tel. 361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode
Ob-1681/13
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 55/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2013
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu
2013, in sicer:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) Spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma;
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) Promocija kraja;
d) Urejanje turistične infrastrukture;
e) Redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in
njihove zveze, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in so registrirani za delovanje na področju turizma
ter imajo urejeno evidenco o članstvu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je
35.000 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko
javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali
razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov in projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov oziroma projektov, ki
jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2013, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le
na enem občinskem javnem razpisu v letu 2013.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2013.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – turizem
2013 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo

dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2013.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Ob-1682/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in
56/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
v Občini Medvode v letu 2013
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za
leto 2013 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so
v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja
kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine
Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma
je v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
– prijavitelj je lahko lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
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– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov;
– prijavitelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe
s sedežem v Občini Medvode, ki imajozagotovljene
materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za
izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za področja tega razpisa, znaša 35.000
evrov.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila
prijavljenih programov oziroma projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.
10. Prijavitelj lahko z istim projektom oziroma programom kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2013.
11. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
12. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Medvode (www.medvode.si).
13. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti
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priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega
poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v tajništvu
občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici
z oznako »Javni razpis – kulturna dediščina 2013 – Ne
odpiraj!«
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma
je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval
prijavitelja, da jo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge
ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2013.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo v Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Ob-1683/13
Občina Medvode na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10),
Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih
projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in
programov v Občini Medvode v letu 2013
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in
programi:
– projekti in programi za preprečevanje zlorabe
drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo
prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
Prioritetno se bodo sofinancirali projekti in programi, ki bodo izvedeni v sodelovanju z javnim zavodom
Mladinski center Medvode.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva,
zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino
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do 29 let v Občini Medvode, so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in
imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine
Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2013, so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa, je 8.000,00 EUR.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov in projektov bo razpisnik določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2013.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – mladinski projekti in programi 2013 – Ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozne vloge.
10. Prijavitelji lahko z istim programom oziroma
projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2013.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku
dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe
o sofinanciranju za leto 2013.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Medvode, www.medvode.si, zainteresirani
izvajalci pa jo lahko dvignejo tudi na Občini Medvode,
Oddelek za družbene dejavnosti, v času uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode pri Sonji Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 10/2013

Ob-1685/13

Na podlagi Sporočila Komisije o elementih državne
pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih
oblasti (Uradni list C 209, 10/07/1997) in 22. člena Za-

kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12;
v nadaljevanju: ZSPDSLS) župan Mestne občine Velenje objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema sta naslednji nepremičnini:
a) del zemljišča parc. št. 2523/16, k.o. 964 Velenje,
b) del zemljišča parc. št. 2528, k.o. 964 Velenje.
Zemljišči, vsaka v izmeri 75 m2, se oddata v najem
za opravljanje gostinske dejavnosti in se nahajata na
Cankarjevi cesti 2 v Velenju. Mestna občina Velenje
želi popestriti dogajanje v centru mesta z različnimi
ponudbami, kot je prodaja pijače, sladoledov, raznih
prigrizkov in podobno. Na zemljišču bo lahko ponudnik
postavil montažni objekt velikosti približno 25 m2, za katerega konstrukcijo in izgled objekta bo moral pridobiti
soglasje pristojnega urada Mestne občine Velenje. Na
zemljišču ne bo možnosti postavitve kioska. Na lokaciji
bo možno koristiti tudi zemljišče za letni vrt maksimalne
velikosti 50 m2.
Interes za najem lahko izrazijo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje zahtevanih dejavnosti. Ponudniki
morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji
za opravljanje zahtevanih dejavnosti.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna mesečna najemnina za posamezno zemljišče znaša 4 €/m2 za objekt
in 6 €/m2 za vrt (brez DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, porabljena voda, odvoz odpadkov in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zemljišči
se bosta oddali v najem za čas 5 let, z možnostjo podaljšanja. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo
zaveže sprejeti obratovalni čas poslovnega prostora, ki
ga določi najemodajalec.
2. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku
5 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca.
DDV bremeni najemnika.
V. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
2. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
gostinske oziroma trgovske dejavnosti.
3. Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost
ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na
podračun EZR MoV št. SI56 0133 3010 0018 411, pri
Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
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4. Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
a. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1).
b. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta.
c. Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni.
d. Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske oziroma trgovske dejavnosti.
e. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).
f. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
(Priloga št. 3).
g. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).
h. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5).
i. Idejno zasnovo arhitektonsko urbanistične zasnove montažnega objekta.
j. Program dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema.
k. Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR
MoV št. SI56 0133 3010 0018 411v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141009-46508013, koda namena OTHR z navedbo »plačilo varščine najema zemljišča na Cankarjevi
cesti«.
l. Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 18. 4. 2013, do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – najem
zemljišča na Cankarjevi cesti«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo
upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Ponujena cena na m2 zemljišča (največ 60 točk).
2. Arhitektonsko urbanistična zasnova (največ
20 točk).
3. Vrsta dejavnosti – ponudba (največ 20 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 6.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 19. 4. 2013, ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka oddaje stvarnega
premoženja v najem – najem zemljišča na Cankarjevi
cesti ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni
po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in
ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Bojanu
Lipniku, 03/89-61-670 ali bojan.lipnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Ob-1715/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US,
76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10
in 84/10 – odl. US) in Pravilnika o kriterijih in merilih
za sofinanciranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 18/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov
na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sevnica v letu 2013
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov s področja
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko
vzdrževanje in investicije v prostore ter nakup opreme
izvajalcev programa. Prav tako niso predmet razpisa
programi in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali
proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na
javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
imajo v svojih programih elemente promocije in skrbi
za zdravje ter reševanje socialnih stisk občanov Občine
Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin,
regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati,
da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz obmo-
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čja Občine Sevnica in v kakšni meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša
25.000 EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci
iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
29. marca 2013 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 29. 3. 2013 (datum
poštnega žiga na dan 29. 3. 2013).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu
2013«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov
prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi
navodili, bodo s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva
dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in
s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.
obcina-sevnica.si, v tem roku pa jo zainteresirani lahko
dvignejo tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite pri Mojci Sešlar,
tel. 07/816-12-14, e-mail: mojca.seslar@obcina-sevnica.si ali Andreji Ameršek, tel. 07/816-12-62, e-mail:
andreja.amersek@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan
v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
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Javne dražbe
Št. 478-26/2012-4

Ob-1627/13

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar, na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/12, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12) in 112. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št.
za DDV: SI20991517.
2. Predmet javne dražbe: predmet javne dražbe je
zemljišče parc. št. 428 e. sadovnjak, v izmeri 247 m² in
stanovanjska stavba, v izmeri 73 m², k.o. Medvode, ID
znak 1973-428/0-0 (ID 2024939). Predmetno zemljišče
je zazidano – na njem je zgrajena stanovanjska stavba.
3. Izklicna cena: 24.787,20 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo). Te stroške nosi kupec.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
c) Izbrani dražitelj bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega
dražitelja. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina
Medvode pravico zadržati vplačano varščino.
d) Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
e) Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
f) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 18. 3. 2013 na sedežu Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, sejna soba,
s pričetkom ob 9. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
a) Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

čilu.

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-

– V primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec, le-ta predloži pooblastilo, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju.
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
b) Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
c) Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
d) Javna dražbe se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
a) Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na račun številka 01271 –
0100000594, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba« in kodo namena plačila ADVA.
b) Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
c) Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnin dobijo interesenti na Občini Medvode,
Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali tel. 01/361-95-24, Katarina Snoj.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
a) Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
c) Javna dražba za nepremičnino je končana, ko
voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
d) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
e) Javno dražbo bo izvedla komisija.
f) Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Občine Medvode, www.medvode.si.
Občina Medvode
Št. 0045/2013

Ob-1655/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013
sprejel župan Zoran Janković
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV:
SI67593321.
Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
2.1. Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: stanovanje z začasno identifikacijsko
št. 1728-237-903, v tlorisni površini 94,90 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe
in zemljišču), ki se nahaja v I. nadstropju stavbe z naslovom Gornji trg 13 v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o. Ljubljana mesto, ki po
podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri
415 m2 in njivo, v izmeri 124 m2 in je vpisana v Zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani v katastrski občini
Ljubljana mesto.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet te javne
dražbe, ni vzpostavljena. Stanovanje ima začasno id.
št., ki jo je dodelila Zemljiška knjiga v skladu z Uredbo
o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki
zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01).
2.3. Izhodiščna cena: 110.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
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01261-0100000114, sklic na številko 7560-12-600003,
v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 21. 3. 2013 na
sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III.
nadstropju, ob 11.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki
je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
7560-12-600003, z navedbo »plačilo varščine – javna
dražba Gornji trg 13«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana:
kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46.
Ogled nepremičnine bo 12. 3. 2013, med 9. in 9.45.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Prodajalec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter stroške notarske overitve
podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane
z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist.
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10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu
RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si ter na
oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljub
ljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 900-11/2013-46

Ob-1658/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži, v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, stoječi na parc. št. 1323, z id. oznako
nepremičnine 1730-1197-118, k.o. Moste.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima
z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 7.225,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe so prostori v skupni izmeri 650,23 m2, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30, z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3,
1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11,
1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15,
1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19,
1728-366-20, parc. št. 317 (id. 1728-317/0-0), k.o. 1728
Ljubljana Mesto. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 228.735,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – pomožni prostor (skladišče) v kleti, v izmeri 70,59 m2 z id.
oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.
št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je
urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina
v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 28.250,00 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
(notarski zapis pogodbe, overitev podpisov pri notarju)
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne
lastnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 19. 3. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem
zaporedju:
– garaža na Toplarniški/Kajuhovi, ob 11. uri,
– prostori na naslovu Gornji trg 30, ob 11.20,
– prostor na naslovu Bratovševa pl. 27, ob 11.40.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino,
ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega
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zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000,
z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni
prostor/garaža pod točko______________na naslovu
____________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o nepremičninah dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba
je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11 in 42/12).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Ob-1686/13
Občina Mirna Peč, Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna
Peč, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11 in 42/11) in Odloka
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 105/12), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matična številka 1357816000, ID za DDV SI 57621594,
tel. 07/393-61-00.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji
znesek višanja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče v Mirni Peči,
v stanovanjskem naselju Vihre, parc. št. 604/23, v izmeri
636 m2, k.o. 1451- Mirna Peč.
Izklicna cena zemljišča znaša 19.080 EUR in ne
vključuje pripadajočega 20 % DDV.
Najnižji znesek višanja je 300 EUR.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za
katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni
po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno
pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku
ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil,
prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest,
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojno zemljiško knjigo.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na račun TRR občine
pri UJP Novo mesto št. 01370-0100015628; sklic na
številko odobritve: 11 76694-7221002-152012, BIC
KODA BSLJSI2X, za parc. št. 604/23, k.o. Mirna Peč,
v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
pripadajoči davek (20 % davek na dodano vrednost) in
vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške
notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 19. marca 2013,
v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
z začetkom ob 9. uri.
Dražitelji se bodo morali 10 min. pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne
dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine,
davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma
matično številko in telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati
varščino v višini 10 % izklicne cene, na račun TRR ob-
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čine pri UJP Novo mesto, št. 01370-0100015628; sklic
na številko odobritve: 11 76694-7221002-152012, BIC
KODA BSLJSI2X, za parc. št. 604/23, k.o. Mirna Peč,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba, in sicer
do vključno 18. marca 2013 (en dan pred dražbo) do
12. ure.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnem zemljišču in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti
na Občini Mirna Peč, kontaktna oseba je Irena Jerič
(07/393-61-08).
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno –
kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo
nepremičnine.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne
dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti
vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Občine Mirna Peč http://www.mirnapec.si.
Občina Mirna Peč
Ob-1757/13
Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Zagorje ob Savi za leto 2013, št. 410-99/2012 z dne
19. 12. 2012 kot sestavnega dela proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12),
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Opis predmeta prodaje: počitniški objekt v Vrsarju v Republiki Hrvaški, z oznako k.č.br. 1095/1, v skupni
izmeri 1311 m2 in k.č.br. 1095/2, v skupni izmeri 144 m2,
vse k.o. Vrsar.
III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Izklicna cena je 401.600,00 EUR in se viša najmanj
za 5.000,00 EUR.
Izklicna cena in končna dražena cena ne vključujeta
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu organu v Republiki Hrvaški niti drugih
stroškov za izvedbo pogodbe.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega
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posla. Prodajalec bo overil pogodbo takoj po prejemu
plačila celotne kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne
25. 3. 2013, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajalca, Cesta 9. avgusta 5 v Zagorju ob Savi. Dražitelji se
morajo na dan dražbe najkasneje do 8.45 zglasiti na
mestu, kjer bo potekala dražba in se izkazati z osebnim
dokumentom.
VI. Varščina
Ponudniki morajo na račun Občine Zagorje ob Savi
št. SI56 0134 2010 0018 358 plačati varščino v znesku
40.160,00 EUR do vključno dne 21. 3. 2013 (najkasneje
ta dan mora varščina prispeti na račun); namen nakazila
je »javna dražba-varščina«.
Uspelemu dražitelju se bo plačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe v 15 dneh od
javne dražbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
VII. Podrobnejši pogoji javne dražbe in podrobnejši
opis predmeta dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe.
2. Dražitelji predhodno pošljejo dokumentacijo
z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo
osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče prodajalca na naslov Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, najkasneje do 10. ure, dne 22. 3. 2013, z oznako kot je na obrazcu »Naslovnica«, ki je del razpisne
dokumentacije. Prodajalec ne odgovarja za morebitno
založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo,
če ne bo označena, kot je zahtevano.
3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje točke mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane; kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dokazilo
se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik, v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) dražitelja.
– Pisno izjava, da sprejema vse razpisne pogoje,
v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Potrdilo o plačilu varščine.
– Parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe.
– Obrazec-podatki o ponudniku.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih
pogojev ali bodo oddali nepopolno dokumentacijo, bodo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni
iz postopka pred samo dražbo in na njej ne bodo smeli
sodelovati. Morebiti vplačana varščina se v tem primeru
ne vrne.
4. Dražbo izvede komisija, imenovana s strani župana. Javna dražba se opravi tudi, če se je udeleži le en
ponudnik. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Izbran bo dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno.
5. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.
6. Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
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pogodbe ne bodo upoštevane. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških, se bo nepremičnina
kupcu izročila v last in posest.
Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu
je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom je na sedežu prodajalca, po predhodni najavi, omogočen vpogled
v zemljiškoknjižne izpiske in dokumentacijo ter v projekte, po katerih je bil objekt zgrajen.
Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo v Republiki Hrvaški in prodajalec iz tega naslova
ne daje nobenega jamstva.
7. Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe in drugimi pogoji bo objavljena na spletnem naslovu prodajalca: http://www.
zagorje.si.
VIII. Opozorilo: prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
Občina Zagorje ob Savi
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Razpisi delovnih mest
Št. 04/2013

Ob-1650/13

Na podlagi 16. člena Statuta Visokošolskega središča Sežana Sveta zavoda Visokošolskega središča
Sežana (v nadaljevanju: VSS) objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja/direktorice Visokošolskega središča
Sežana.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti mora:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano
izobrazbo iz prejšnje alineje,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega
zavoda).
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let. Direktor/direktorica je lahko ponovno imenovan. Zasedba
delovnega mesta je predvidena s 1. 5. 2013.
Kandidat/kandidatka naj k prijavi na prosto delovno mesto poleg dokazil priloži tudi kratek življenjepis
(Europass).
Prijave pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov:
Visokošolsko središče Sežana, Kraška ulica 2, 6210
Sežana, s pripisom »Za razpis direktorja VSS«.
Prepozne prijave se ne upoštevajo. Kandidati bodo
o izbiri obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe
o izbiri.
Visokošolsko središče Sežana
Ob-1659/13
Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Idrija, Šolska
ulica 9, 5281 Spodnja Idrija, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI,
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in
20/11), razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje (skladno s 53. členom ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09 in 20/11),

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri kandidira za ravnatelja,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in
izobraževanja v skladu z zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo
5 let.
Začetek dela bo 1. 9. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem
izpitu, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
O izboru bodo kandidati/kandidatke obveščeni/-e
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Spodnja Idrija
Št. 12/2013

Ob-1662/13

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejela skupščina RRA
SEVERNE PRIMORSKE Regijske razvojne agencije
d.o.o. Nova Gorica na svoji seji dne 19. 2. 2013, predsednik skupščine objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijske
razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica (m/ž).
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo RS,
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj pri opravljanju vodilnih ali vodstvenih del in nalog,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– komunikativnost,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje angleškega jezika – potrdilo ustrezne institucije, ki ima verifikacijo za ugotavljanje znanja tujega
jezika,
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– znanje italijanskega jezika,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, in da ni poteklo manj kot dve leti
od prestajanja zaporne kazni,
– da ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.
Kandidati morajo v prijavi predložiti svoj življenjepis in vizijo razvoja in program dela RRA SEVERNE
PRIMORSKE Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova
Gorica za obdobje 4 let. Kandidati bodo pisno obvestilo
o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku osmih dni
od objave razpisa s pripisom »Javni razpis za direktorja
– Ne odpiraj!« na naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.
Vse prijave bomo obravnavali zaupno.
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska
razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Št. 13/13

Ob-1672/13

Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča,
Jarška 34, 1122 Ljubljana, na podlagi 9. sklepa zapisnika 2. seje Sveta zavoda OŠ Jožeta Moškriča, Jarška
cesta 34, z dne 18. 2. 2013, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela: 1. 11. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (zunaj kraja prebivališča) zoper
njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost – potrdilo Ministrstva za
pravosodje in potrdilo sodišča ne smeta biti starejša od
30 dni) in kratkim življenjepisom pošljite v zaprti ovojnici
s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice« v 8 dneh po objavi
tega razpisa na naslov Osnovna šola Jožeta Moškriča,
Jarška 34, 1122 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča
Št. 4/2013

Ob-1673/13

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o knjižničarstvu (Zr. L. RS, št. 87/01) in 13. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 12/03 in 8/08) svet knjižnice
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Antona Sovreta
Hrastnik.
Za direktorja/ico je lahko imenovan kdor ima:
– univerzitetno izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta
v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno priložiti načrt razvoja knjižnice.
Direktor/ica opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi
tega razpisa v zaprti kuverti z označbo: »Razpis za
direktorja/ico Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik« na
naslov:Knjižnica Antona Sovreta, Trg Franca Kozarja 7,
1430 Hrastnik.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
Št. 18/2013

Ob-1674/13

Svet vrtca Črnuče, Dunajska cesta 400, 1231
Ljubljana Črnuče, na podlagi ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP
– 2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek mandata bo dne 1. 10. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah vzgoji in izobraževanju; program vodenja zavoda, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča
– zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti kuverti v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca
Črnuče, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana, s pripisom
Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet vrtca Črnuče
Št. 43000

Ob-1675/13

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih in internih
aktov Zavoda, objavlja razpis za delovno mesto:
vodje – direktorja območne enote I (m/ž), območna enota Maribor za:
– vodenje in zastopanje območne enote,
– zagotavljanje nemotenega in zakonitega poslovanja območne enote,
– sodelovanje pri kreiranju poslovne politike Zavoda,
– izvajanje usmeritev poslovne strategije ter letnih
planov Zavoda,
– sklepanje in spremljanje izvajanja pogodb z izvajalci

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba (pravne, ekonomske, medicinske ali druge ustrezne smeri),
– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) ter e-pošte.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom.
Od kandidatov pričakujemo zlasti vodstvene in organizacijske sposobnosti, pogajalske spretnosti, sposobnost za ravnanje z ljudmi, veščine nastopanja v javnosti, sposobnost presoje in odločanja, sposobnost
strateškega razmišljanja, sposobnost komuniciranja in
reševanja problemov, kreativnost, poslovnost, smisel za
timsko delo in motiviranje.
Kandidati bodo izbrani na podlagi selekcijskega
postopka, ki lahko vključuje tudi testiranje.
Vaše pisne prijave s predstavitvijo dosedanjega
dela, opisom veščin in sposobnosti ter predlog programa
dela, pošljite v 15 dneh od objave na naslov: ZZZS, Direkcija, Ljubljana, Miklošičeva 24, z oznako »Ne odpiraj
– prijava za zaposlitev«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-1703/13
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS,
št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03) in 20. člena Statuta ZD
Ljubljana Svet zavoda Zdravstveni dom Ljubljana razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega doma
Ljubljana.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta
na vodstvenih delovnih mestih.
Kandidati/kandidatke ob prijavi predložijo vizijo razvoja ZD Ljubljana.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo prijave na razpis
direktorja/direktorice z dokazili o izpolnjevanju pogojev
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom
Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis direktorja/direktorice« s pripisom »Ne odpiraj«.
Nepravočasne in nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo obveščeni
o izbiri v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-1709/13
Svet zavoda Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000
Ljubljana, na podlagi 6. sklepa redne seje z dne 19. 2.
2013, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12).
Predvideni začetek dela je 1. 10. 2013.
Izbrani/a kandidat/tka bo imenovan/a za dobo 5 let.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega
ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Jarše, Rožičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Jarše
Št. 110-40/2013

Ob-1728/13

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo, da pridobi naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Št. 17/2013

Ob-1738/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter sklepa
5. seje Sveta zavoda Vrtca Viški gaj z dne, 26. 2. 2013,
Svet zavoda Vrtca Viški gaj razpisuje prosto delovno
mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Viški gaj izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in
20/11) in 40. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08
in 36/10) ter 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 36/10) in 28. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS,
št. 25/08), in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih
določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja, v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja Vrtca Viški gaj,
Reška ulica 31, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 10/11).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Viški gaj, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 9. 2013.
Kandidati naj do 16. 3. 2013 na naslov: »Svet zavoda Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana«,
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/ico« pošljejo
popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa,
programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven
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kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost
ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne
pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr. in 20/11), ki ne sme biti starejše od 15 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Viški gaj
Št. 110-26/2013

Ob-1765/13

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na delovno – socialnem oddelku Državnega
pravobranilstva na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene
v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo, da pridobi naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
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Ob-1626/13

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona 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), 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 pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splošni pogoji), Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
1. Predmet poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za
naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni
s spodaj navedenimi ukrepi:
A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
1) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih
so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote,
– nakup in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata.
Priznani stroški ne vključujejo elementov razvoda
ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno
ogrevanje ...).
2) Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj za priklop
na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja.
3) Vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– centralni sistem, ki mora skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 %
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega
sistema ter specifično rabo električne energije za pogon
največ 0,45 W/(m3/h).ali
– lokalni sistemi, z vsaj 65 % energijsko učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi,
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
s toploto zemlje ali vode.

Stran

779

Stran

780 /

Št.

18 / 1. 3. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje
prostorov in pripravo sanitarne tople vode
1) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne
elemente sistema.
2) Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske
stavbe
Kredit se dodeli le za serijsko izdelane toplotne
črpalke, na podlagi predračuna izvajalca naložbe, ki
vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek
o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:
Vrsta toplotne črpalke

Tip toplotne črpalke

Minimalno grelno število pri določenih pogojih
po standardu SIST EN
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

2,7

A15/ W10-W55

SIST EN 16147

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda (direktni
uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

priprava sanitarne tople vode

zrak/voda

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

voda/voda

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo
s toplotno črpalko,
– izvedba vrtine ali zemeljskega kolektorja,
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote,
ustrezno varovalno in krmilno opremo.
3) Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav na lesno
biomaso – na polena, pelete ali sekance. Kurilna naprava mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST
EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena
na centralno ogrevanje, pa mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči
mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega
prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij
ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski
vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni)
mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom,
vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr.
s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni
toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW
nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega
zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim
polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi
v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi
pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali
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enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST
EN 303-5.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne
opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih
armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne
energije
1) Namestitev naprav oziroma izgradnja objektov
za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca,
vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.
2) Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno
močjo naprave do 50 kW.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vodnega
toplotnega zbiralnika.
Prejemnik kredita mora pred morebitno pridobitvijo
deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru
električne energije o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan
na dan dodelitve prejemniku pomoči izračunati prejeto
pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance.
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih
stanovanjskih stavb (ne velja za stavbe, za katere je bilo
gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)
1) Zamenjava stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z energijsko učinkovitim,
s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K
(zasteklitev in okvir skupaj), skladno s standardom SIST
EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nakup in vgradnjo novih,
– nakup in vgradnjo zunanjih senčil,
– nakup in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet,
ne vključujejo pa vhodnih in garažnih vrat.
2) Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno
prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d
manjše ali enako od 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje
λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na
vrednost toplotne prevodnosti (λ).
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, demontažo starih okenskih polic,
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega
sistema,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih
polic,
– obdelavo špalet,
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
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3) Izvedba toplotne izolacije strehe oziroma stropa
proti neogrevanemu prostoru 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
manjše ali enako od 0,18 W/m2K. Navedeno razmerje
λ/d ≤ 0,18 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na
vrednost toplotne prevodnosti (λ).
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev izolacijskega materiala
vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma
z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine,
– zaključne obloge pri izolaciji strehe npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge,
– razkrivanje in ponovno nameščanje obstoječe
strešne kritine,
– namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
4) Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano
kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno
prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d
manjše ali enako od 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje
λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na
vrednost toplotne prevodnosti (λ).
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala
z zaključnim slojem,
– pri obnovi tudi strošek odstranitve starih slojev,
vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge,ne vključujejo pa oblaganja
oziroma zaključnih del (npr. stenske obloge, namestitev
električnih, odtočnih in ostalih inštalacij in podobno).
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno
ali dvostanovanjske stavbe
Kredit se dodeli za gradnjo, rekonstrukcijo ali nakup
eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska
učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za
ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe
»PHPP 7«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena
vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje
stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere
mesta Ljubljana.
Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture)
ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt
strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano
v merilu 1:50).
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K,
skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma
SIST EN ISO 12567-1(2). Za okna, fiksne zasteklitve in
balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev.
Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu
tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami RAL.
Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in
toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem
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ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil
skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega
sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo
skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308
izkazovati vsaj: 80 % energijsko učinkovitost vračanja
toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo
električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar
mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila
proizvajalca naprave.
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje
in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno
gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega
kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe
in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov
energije.
Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba
ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2013.
V primeru gradnje ali nakupa nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe po sistemu »na ključ«,
ki vključuje gradnjo toplotnega ovoja ogrevanega dela
stavbe, vgradnjo ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnjo centralnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti stavbe.
F) Nakup energijsko učinkovitih naprav
1) Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki,
hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni,
sušilni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje.
G) Nakup okolju prijaznih vozil
1) Nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2
v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca,
največ 110 g/km.
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1) Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje med priznane stroške.
2) Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25
populacijskih enot (PE).
3) Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje
koeficienta odtoka padavinskih voda).
I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo
nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
1) Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna
vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na
posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje
azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za
kmetijstvo in okolje.
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Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo
upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju
z odpadki).
2) Nakup individualnega oziroma hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko
razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva.
J) Učinkovita raba vodnih virov
1) Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
2) Namestitev naprav za mehansko, kemično in
biološko čiščenje pitne vode.
K) Oskrba s pitno vodo
1) Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna
oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV. Obseg
priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer
niso priznani vsi stroški naložbe.
2. Višina sredstev: višina sredstev po tem pozivu
znaša 5 milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
A) Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,5 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je
spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5 %, ki je fiksen za
celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne
pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna
prvi dan v mesecu.
B) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.
C) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov
naložbe in največ 20.000,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit
lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne
višji od priznanih stroškov naložbe:
– gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno
ali dvostanovanjske stavbe (1.E),
– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
– nakup osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon (1.G) in
– obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo
najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.
D) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene
dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
– ožji družinski člani upravičencev iz predhodne
alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem
lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov
s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi
tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako
odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isti objekt
oziroma naložbo. Nominalna omejitev skupne vrednosti
kreditov iz prejšnjega stavka ne velja v primeru krediti-
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ranja naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več
stanovanji. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik
pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne
nesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik,
pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke
in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici
Triglav, d.d., Ljubljana v skladu s pogoji poziva.
Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe za posamezen namen ali ukrep že prejel kredit ali nepovratna
sredstva na drugih pozivih, ki jih je izvajal ali jih izvaja
Eko sklad, za ta namen ali ukrep ne more pridobiti kredita po tem pozivu.
V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski
stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več ukrepov,
ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb, in če priznani stroški naložbe znašajo več kot
10.000 EUR, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno
spodbudo. Pod temi pogoji je tudi vlagatelj, ki kandidira
ali je že pridobil pravico do spodbude za še neizvedeno
naložbo po pogojih Javnega poziva občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti eno, dvo ali večstanovanjskih stavb
oziroma javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nakup baterijskih električnih vozil, upravičen pridobiti tako kredit kot tudi nepovratno finančno
spodbudo. V nobenem primeru pa skupni znesek nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati
priznanih stroškov kreditirane naložbe.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev
kredita na podlagi tega poziva so vključena v namene
iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za
vrednotenje zahtev niso predpisana.
E) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji posamični kredit znaša 20.000,00 EUR
oziroma 40.000,00 EUR, kot določa točka 3.c poziva,
najnižji znesek kredita pa 1.500,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec
kredit vrača v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti nižje
od 40,00 EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine
povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih,
s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne
izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Banka Koper d.d., Koper,
v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom
Eko sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5 % od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 50,00 EUR in ne več kot 150,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno 45,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko
leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako
naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta
za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta
kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove, in zavarovalne
premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
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0,39 %

za odplačilno dobo

do 1 leta

0,48 %

za odplačilno dobo

od 1 do < 2 let

0,66 %

za odplačilno dobo

od 2 do < 3 let

0,95 %

za odplačilno dobo

od 3 do < 4 let

1,26 %

za odplačilno dobo

od 4 do < 5 let

1,44 %

za odplačilno dobo

od 5 do < 6 let

1,48 %

za odplačilno dobo

od 6 do < 7 let

1,53 %

za odplačilno dobo

od 7 do < 8 let

1,59 %

za odplačilno dobo

od 8 do < 9 let

1,67 %

za odplačilno dobo

od 9 do 10 let.

Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM)
ob spremenljivih postavkah:
Višina
kredita
v EUR

Odplačilna
doba
v mesecih

Anuiteta
v EUR

Strošek sklenitve
kreditne pogodbe
v EUR

Zav.
premija
v EUR

Stroški ob podpisu
pogodbe v EUR

EOM
v%

2.000,00

12

168,23

50,00

9,69

59,69

11,97

4.000,00

36

114,10

60,00

39,02

99,02

5,63

20.000,00

120

181,61

150,00

363,95

513,95

2,72

Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Upoštevane so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na dan 14. 2.
2013 po na ta dan veljavni skupni obrestni mer 1,729 %
letno (3M EURIBOR365 + 1,5 %),
– da je uporabljena referenčna obrestna mera
3M EURIBOR365 veljavna na dan 14. 2. 2013,
– da je odplačilna doba 12/36/120 mesecev glede
na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu,
– da je kredit prenesen v odplačilo naslednji dan,
– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat
letno, in sicer na dan 1.1. v znesku 45,00 EUR,
– da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški
sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja.
Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki
so upoštevane v informativni tabeli. Efektivna obrestna
mera je bila izračunana skladno z 22. in 23. členom
Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 70/00,
41/04, 77/04, 111/07 in 59/10).
Druge storitve na željo kreditojemalca banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati
polovice stroškov sklenitve kreditne pogodbe.
F) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe
obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno s pogoji
poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja
neresničnih navedb v prijavi ali nenamenske porabe
sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva koriščenja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Eko sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. Eko sklad
ima pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita,
dodeljenega po tem pozivu.
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4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci za vlogo
kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20
in jo prejmejo po pošti. Dokumentacija z obrazci za
vlogo je na voljo tudi na spletni strani, www.ekosklad.si
v rubriki Razpisi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec
Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi
stavbi oziroma gre za stavbo v gradnji, mora biti vlogi
priloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno
s predpisi o graditvi objektov,
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do
objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 31. 1. 2014.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06,
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.
Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po
vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena
na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad odločil o vlagateljevi pravici do kredita.
Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni dovoljena,
vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor.
Kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi
pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo
naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do
kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka
za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje
na Eko sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do
kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami
tega poziva.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo
je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva
morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi
kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni
sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja
k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot
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60 dni po dokončnosti odločbe Eko sklada, sicer pravica
do kredita preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za namene, navedene
v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh
delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže banka kreditna
sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega
izmed naslednjih možnih načinov:
1. celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe;
2. prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane
kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska
pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku
naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo izjavo
o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in
izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe. Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca odlagališča
o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna
vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2, mora
kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda
pristojni organ. Prav tako mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E,
razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po
sistemu voda – voda. Pri ukrepu 1.B, razdelek 1, pa
mora vlagatelj, kolikor bo sistem izdelan v samogradnji, predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje
s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev
in originalno potrdilo, izdano na ime vlagatelja, ki mora
vključevati popis materiala, podatek o številu sprejemnikov sončne energije (SSE) in podatek o svetli (aperturni)
površini SSE. Organizator krožka za samogradnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne
dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem
območju Republike Slovenije na področju učinkovite
rabe in rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju:
dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki bodo izdelani
v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita
uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne)
obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za
spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe
in zneska kredita.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med
potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega
izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda
pisno soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec
zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in
je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov
nižja, se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku
h kreditni pogodbi.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega
roka. Eko sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe
za največ 6 mesecev. Eko sklad sproti obvešča banko
o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu,
naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec

Stran

786 /

Št.

18 / 1. 3. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede
na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti
ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom
roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila
o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi
za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do
neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske
porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo
dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški
izterjave.
Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in
posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti,
ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila
banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu
kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca.
Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem
transakcijskem računu.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 2.-717/2013

Ob-1628/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Postojna – Pivka,
– Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Celje –
Zidani most.
Predmet prodaje obsega: približno 75 ton neuporabnih tirnic, odpadno železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
19.500,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 12. 3. 2013,
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na
tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Št. 110-54/2013

Ob-1629/13

Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi tretjega
odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12) objavlja

javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav za dodelitev
enega državnega tožilca na Vrhovno državno
tožilstvo Republike Slovenije
Dodeljeni državni tožilec bo opravljal zahtevnejše
strokovne naloge na kazenskem oddelku, zlasti s področja prekrškovnega prava, deloma pa tudi na oddelku za
izobraževanje in strokovni nadzor Vrhovnega državnega
tožilstva Republike Slovenije.
Predviden čas dodelitve je eno leto z možnostjo
podaljšanja.
Kandidati lahko prijave oddajo v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
RS Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 2, Ljubljana, z oznako na ovojnici
»Prijava za 110-54/2013«.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1705/13
Na podlagi 238., 313., 341, 342., 344., in 345. sklepa Nadzornega sveta družbe RTH d.o.o. in po sklepu
kolegija družbe RTH d.o.o, objavlja družba RTH d.o.o,
Trbovlje
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin – stanovanjskih hiš, kmetij,
gospodarskih poslopij in zemljišč v Občini Laško,
Trbovlje in Hrastnik
1. Prodajalec: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
1420 Trbovlje, Trg revolucije 12, ki ga zastopa direktor
mag. Aleš Berger, matična številka: 5920850000, ID za
DDV: SI 61120073 (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje:
Laško:
2.1. Gospodarsko poslopje z funkcionalnim zemljiščem: ID znak nepremičnine stavbe 1027-27, parc.
št. 144/6 (ID 4922372), gospodarsko poslopje, v površini
137 m2, dvorišče, v površini 695 m2 in travnik, v površini
334 m2, k.o. Šmihel. Skupna površina znaša 1.166 m2.
2.2. Zemljišče: parc. št. 153/1 (ID 5001833), v površini 706 m2, parc. št. 154 (ID 5001831), v površini
127 m, 155/2 (ID 2819088), v površini 754 m, parc.
št. 155/3(ID 2483259), v površini 301 m2, parc. št. 1393
(ID 2986473), v površini 45 m2, parc. št. 1394 (ID
1475547,) v površini 79 m2, vse v k.o. Šmihel. Skupna
površina znaša 2.012 m2.
2.3. Kmetija z naslovom Trnov hrib 9, Laško: nepremičnina s parc. št. *68 (ID 1216621), v površini 32 m2,
*69 (ID 543717), v površini 47 m2, 851 (ID 712369),
v površini 4.237 m2, parc. št. 852 (ID 209091), v površini 5.190 m2 ID znak stavbe 1028-222, 1028-223, parc.
št. 853 (ID 4574680), v površini 270 m2, parc. št. 854 (ID
3903890), v površini 953 m2, parc. št. 855 (ID 1384054),
v površini 2.392 m2, parc. št. 856 (ID 209092), v površini
464 m2, parc. št. 857 (ID 1887250), v površini 2.446 m2,
parc. št. 858 (ID 4071977), v površini 3.302 m2, parc.
št. 859 (ID 209093), v površini 194 m2, vse v k.o. Sedraž.
Skupna površina znaša 19.527 m2.
Zemljišča s parc. št. 851, 852, 855, 856, 857 in
parc. št. 858 so zasedena z najemnikom.
2.4. Kmetija z naslovom Trnov hrib 7, Laško: nepremičnina s parc. št. *202 (ID 2728222), v površini
173 m2 ID znak stavbe 1028-119, parc. št. 537/2 (ID
2223389), v površini 493 m2 ID znak stavbe 1028-118,
parc. št. 535 (ID 3063429), v površini 403 m2, parc.
št. 536 (ID 376624), v površini 4.568 m2, parc. št. 537/1
(ID 1216619), v površini 12.031 m2, parc. št. 538/1 (ID
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376625), v površini 809 m2, parc. št. 538/2 (ID 3399613),
v površini 144 m2, parc. št. 539 (ID 712368), v površini
2.115 m2, parc. št. 540 (ID 1216620), v površini 410 m2,
vse v k.o. Sedraž. Skupna površina znaša 21.246 m2.
Kmetija je zasedena z najemnikom.
2.5. Kmetija z naslovom Kuretno 21 in 22, Laško,
nepremičnina s parc. št. 1125/1 (ID 2055074), v površini 3.288 m2 ID znak stavbe 1027-1 (Kuretno 21), parc.
št. 1120/2 (ID 4910752), v površini 360 m2 ID znak stavbe 1027-4 (Kuretno 22), parc. št. 1117 (ID 2728219),
v površini 4.848 m2, parc. št. 1118 (ID 4910751), v površini 4.855 m2, parc. št. 1119 (ID 3735384), v površini
10.572 m2, parc. št. 1120/1 (ID 4072793), v površini
54 m2, parc. št. 1121 (ID 40817), v površini 2.190 m2,
parc. št. 1125/2 (ID 40818), v površini 2.000 m2, parc.
št. 1128 (ID 1048456), v površini 5.052 m2, vse v k.o.
Šmihel. Skupna površina znaša 33.219 m2.
Trbovlje:
2.6. Počitniški dom rudarjev na Sveti planini z naslovom Sveta Planina 46, Trbovlje: nepremičnina s parc.
št. 664/5 (ID6134367), pašnik 31 m2, pašnik 3.112 m2,
parc. št. 664/6 (ID6134368), pašnik 537 m2 in parc.
št. 664/7 (ID 6134369), zemljišče pod stavbo 423 m2
SID 220, vse v k.o. Čebine. Za objekt je izdelan etažni
načrt in vpisan v katastre stavb. Koristna površina objekta znaša 949,8 m2.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom. Najemnik ima v primeru prodaje navedene nepremičnine predkupno pravico.
2.7. Stanovanjska stavba, z naslovom Keršičeva
cesta 47 a, Trbovlje: ID znak stavbe je 1871-3786,
s parc. št. *2005 (ID 1360943), v površini 49 m2 v k.o.
Trbovlje. Objekt je dotrajan, predviden za rušenje, objekt
nima dostopa in ni komunalno urejen.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom. Najemnik ima v primeru prodaje navedene nepremičnine predkupno pravico.
Hrastnik:
2.8. Stanovanjska hiša z naslovom Novi log 4,
Hrastnik: nepremičnina s parc. št. 834/1 (ID 4063926),
stanovanjska stavba 96 m2 SID 393, parc. št. 834/1,
dvorišče 111 m2, parc. št. 835/1 (ID 4400550), ekstenzivni sadovnjak 239 m2, parc. št. 836/3 (ID 2889457), njiva
169 m2,vse v k.o. Hrastnik – mesto. Objekt je v postopku
vpisa v zemljiški kataster in kataster stavb, pri čemer
se bodo spremenile številke parcel zemljišč. Koristna
površina objekta znaša 215,20 m2.
2.9. Stanovanjska hiša z naslovom Studence 40,
Hrastnik: nepremičnina s parc. št. 1 (ID 2310703), ekstenzivni sadovnjak v površini 990 m2, ID znak stavbe je
2688-90. Objekt je v postopku vpisa v zemljiški kataster
in kataster stavb, pri čemer se bodo spremenile številke
parcel zemljišč. Predmet prodaje je stavbo zemljišče
v površini 512 m2, od tega je zemljišča pod stavbo v površini 92 m2 in kmetijsko zemljišče v površini 491 m2.
Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino za navedene
nepremičnine:
– pod točko 2.1, 2.2., 2.7., v višini 500,00 EUR,
– pod točko 2.3., 2.4.,2.5.,2.9., v višini
1.000,00 EUR,
– pod točko 2.8., v višini 2.000,00 EUR in
– pod točko 2.6. v višini 5.000,00 EUR.
Varščina se plača na TRR št. 02330-0011210775.
Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku vračunala v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena na njihov račun v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
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Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku določenem v pogodbi o prodaji,
– rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 30. 4. 2013.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi
prilogami do vključno 22. 3. 2013, do 13. ure. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki
morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prodaja nepremični«,
na naslov Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji nepremičninskega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
3. Pogoji prodaje: nepremičnina je naprodaj po
načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta ponudbe. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija družbe RTH d.o.o. ugotovila, da je
podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima RTH
d.o.o. pravico zadržati vplačano varščino. Rok za plačilo
kupnine bo določen v pogodbi in predstavlja bistveno
sestavino pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še DDV ali DPN, stroške overitve
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist.
4. Dodatne informacije
Dodatne informacije so interesentom na voljo na
spletni strani družbe RTH d.o.o.: http://www.rth.si/ in pri
kontaktnih osebah:
– Nada Čamer, e-mail: nada.camer@rth.si,
– Henrik Bajda, e-mail: henrik.bajda@rth.si,
tel. 03/56-26-144.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-1706/13
Na podlagi Odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja (Uradni list RS,
št. 85/11), ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu
(Uradni list RS, št. 105/12) poslovodstvo družbe Rudnik
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija
za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe RTH
d.o.o., ki jo predstavlja poslovni delež v družbi SPEKTER d.o.o., Trbovlje (v nadaljevanju: komisija) objavlja

Stran

788 /

Št.

18 / 1. 3. 2013

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 100 % poslovnega deleža RTH d.o.o.
v družbi SPEKTER, poslovanje z nepremičninami
in tehnično svetovanje, d.o.o., Trbovlje
Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet prodaje: 100 % poslovni delež RTH d.o.o.
v družbi SPEKTER poslovanje z nepremičninami in
tehnično svetovanje, d.o.o., Trbovlje (v nadaljevanju:
družba).
Prodajalec namerava prodati 100 % poslovni delež
RTH d.o.o. v družbi SPEKTER d.o.o. in na podlagi tega
oglasa vabi interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup.
Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj:
1. Predmet ponudbe: nakup 100 % poslovnega deleža RTH d.o.o. v družbi.
2. Ponujeno ceno za 100 % poslovnega deleža RTH
d.o.o. v družbi: izražena mora biti s točno določenim
zneskom, izraženim v evrih.
3. Način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji.
4. Rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno
31. 12. 2013.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje
v postopku javnega zbiranja ponudb.
2. Izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje
registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu države v kateri ima ponudnik svoj
sedež.
3. Poslovno poročilo ponudnika za leto 2010, 2011
in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2012 ter izpis, iz
katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika.
4. Poslovni načrt razvoja družbe SPEKTER d.o.o.,
Trbovlje, v naslednjih treh letih s projekcijami izkazov, ki
bo poleg ostalega vključeval tudi:
– znesek vloženih dodatnih lastniških sredstev
v družbo,
– načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja,
– število delovnih mest v družbi v posameznem
letu.
5. Potrdilo o vplačilu 100.000,00 EUR varščine na
TRR RTH d.o.o., št. 02330-0253349256, ki bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na njihov račun, po
izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje
do 31. 12. 2013.
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež
družbe RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, najkasneje do vključno 22. 3.
2013. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako: »Ne
odpiraj – Komisija za prodajo poslovnega deleža v družbi SPEKTER d.o.o. – Ponudba SPEKTER«.
Drugi pomembni podatki:
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da
bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja
z namenom skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo
z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov prekine postopek
prodaje in pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in
pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na
razpolago kot ponudbena dokumentacija (Informacijski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
memorandum). Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do
vključno 15. 3. 2013, do 15. ure (relevanten je čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo je potrebno poslati
pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti
na spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija
(Informacijski memorandum) bo prosilcem izročen na
sedežu RTH d.o.o. v Trbovljah, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, po plačilu nepovratnega zneska 3.000,00 EUR,
na TRR RTH, d.o.o., št. 02330-0253349256 in podpisu
ustrezne izjave o zaupnosti podatkov. V navedenem
zaprosilu se navede tudi obstoj interesa dostopa do
podatkovne sobe (v primeru izraženega obstoja interesa in nato dejansko zagotovljene možnosti dostopa, bo
prodajalec o tem v najkrajšem možnem času obvestil
interesenta, ki je izrazil interes dostopa do podatkovne
sobe). Dostop do podatkovne sobe bo omogočen interesentom do vključno 22. 3. 2013, pod dodatnim pogojem predhodnega podpisa ustreznih izjav.
Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve prodajne dokumentacije in/ali dostopa
do podatkovne sobe.
Dodatne informacije so interesentom na voljo pri: Timu Tomažinu, predsedniku komisije za prodajo poslovnega deleža v družbi SPEKTER d.o.o.,
tel. 03/56-26-144, int. 261 ali 041/781-234, e-mail:
tim.tomazin@rth.si.
RTH d.o.o. Trbovlje
Ob-1707/13
Na podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja (Uradni list RS,
št. 85/11), ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu
(Uradni list RS, št. 105/12) poslovodstvo družbe Rudnik
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
(v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija za
vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o.,
ki jo predstavlja poslovni delež v družbi Fortuna-Pil d.o.o.,
Trbovlje (v nadaljevanju: komisija) objavlja ponovni
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 100 % poslovnega deleža RTH d.o.o.
v družbi Fortuna-Pil, storitve, proizvodnja
in trgovina d.o.o., Trbovlje
Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet prodaje: 100 % poslovni delež RTH d.o.o.
v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Trbovlje (v nadaljevanju:
družba).
Prodajalec namerava prodati 100 % poslovni delež RTH d.o.o. v družbi in na podlagi tega oglasa vabi
interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja
ponudb za nakup.
Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj:
1. Predmet ponudbe: nakup 100 % poslovnega deleža RTH, d.o.o. v družbi.
2. Ponujeno ceno za nakup 100 % poslovnega deleža: izražena mora biti s točno določenim zneskom,
izraženim v evrih.
3. Način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji.
4. Rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno
31. 12. 2013.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje
v postopku javnega zbiranja ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje
registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu države v kateri ima ponudnik svoj
sedež.
3. Poslovno poročilo ponudnika za leto 2010, 2011
in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2012 ter izpis, iz
katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika.
4. Poslovni načrt razvoja družbe Fortuna-Pil d.o.o.,
Trbovlje, v naslednjih treh letih s projekcijami izkazov, ki
bo poleg ostalega vključeval tudi:
– znesek vloženih dodatnih lastniških sredstev
v družbo,
– načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja,
– število delovnih mest v družbi v posameznem
letu.
5. Potrdilo o vplačilu 5000,00 EUR varščine na TRR
RTH d.o.o., št. 02330-0253349256, ki bo izbranemu
ponudniku vračunana v kupnini, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na njihov račun, po
izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje
do 31. 12. 2013.
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež
družbe RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, najkasneje do vključno 15. 3.
2013 do 13. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – Komisija za prodajo poslovnega
deleža v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Trbovlje – ponudba
Fortuna-Pil«.
Drugi pomembni podatki:
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da
bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja
z namenom skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo
z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov prekine
postopek prodaje in pogajanj, za kar ne nosi nobene
odgovornosti.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
Ponudniki, ki so svojo ponudbo oddali že v prejšnjem pozivu za javno zbiranje ponudb, lahko svoje
ponudbe dopolnijo do 15. 3. 2013 oziroma najkasneje
do roka za oddajo zavezujočih ponudb.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in
pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na
razpolago kot ponudbena dokumentacija (informacijski
memorandum). Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do
vključno 8. 3. 2013, do 13. ure (relevanten je čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo je potrebno poslati
pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti
na spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija
(Informacijski memorandum) bo prosilcem izročen na
sedežu RTH d.o.o. v Trbovljah, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, po plačilu nepovratnega zneska 300,00 EUR,
na TRR RTH, d.o.o., št. 02330-0253349256 in podpisu
ustrezne izjave o zaupnosti podatkov.
Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom zaradi zaščite interesov družbe ne odobri
možnosti pridobitve prodajne dokumentacije.
Dodatne informacije so interesentom na voljo pri
osebi: Timu Tomažinu, predsedniku komisije za prodajo
poslovnega deleža v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Trbovlje,
tel. 03/56-26-144, int. 261, faks 03/56-52-103 ali GSM
041/781-234, e-mail: tim.tomazin@rth.si.
RTH d.o.o. Trbovlje

Št.

18 / 1. 3. 2013 /

Št. 478-2/2013/9

Stran

789

Ob-1708/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12) 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:
Sklop 1
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 parkirnih mest, ki leži na nepremičnini s parc. št. 1751/1,
k.o. 2592 Jernej.
Sklop 2
e) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti prodaje časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, to
bačnih izdelkov ter postavitev igralnih avtomatov, biljarda itd., v izmeri cca. 7×7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o.
2592 Jernej.
Nepremičnine, vključno s pripadajočimi premičninami – opremo, se oddajajo po sklopih za čas od 1. 4.
2013 do 15. 10. 2013, parkirišče pa se oddaja za čas od
1. 5. 2013 do 30. 9. 2013, 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 poravnaval v roku 8 dni od izstavitve računov, ki jih najemodajalec izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepremičnine znaša, in sicer:
Sklop 1: 12.000,00 EUR z DDV,
Sklop 2: 400,80 EUR z DDV.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujenih nepremičnin za posamezni
sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posameznega sklopa.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini ene mesečne najemnine za posamezni sklop, tj. za sklop 1 v višini 12.000,00 EUR in
za sklop 2 v višini 400,80 EUR. Vplačana varščina se
poračuna pri zadnji najemnini.
Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic
št. 28 17116-2990008-39902913.
Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic
št. 28 17116-2990008-39903013.
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Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez
obresti poračuna z morebitno nastalo škodo na opremi,
drobnem inventarju 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 ponudnikom, 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,
je mogoč po predhodnem dogovoru z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, mobitel: 051/659-752, el.
naslov: denis.cirikovic@gov.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah,
tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si
ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov:
jasmina.strgarsek@gov.si.
7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR,
s posebej prikazanim DDV.
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Sklop 1:
Predmet: »Ponudba za najem gostinskih lokalov in
parkirišča v kompleksu PD Debeli Rtič, 2013«
Številka zadeve: 478-2/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba.«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Sklop 2:
Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora
za prodajo v kompleksu 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 številko oziroma ID številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina
v primeru neuspele ponudbe.
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem nepremičnin za posamezni sklop.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji znesek za
najem nepremičnin za posamezni sklop.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 18. 3. 2013, do
12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem:
Sklop 1:
Pod a), b) in c):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2013
do vključno 15. 10. 2013,
– s 1. 4. 2013 se začne priprava nepremičnin na
sezono in traja do 1. 5. 2013, ko le-ta prične z obratovanjem,
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– 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 gostinski lokal
v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni
inventar in osnovna sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo na lokaciji), ki jo je dolžan redno vzdrževati
oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega delovanja ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe,
to je do 15. 10. 2013 v enakem stanju oziroma številu
zapisniško vrniti naročniku,
– ponudnik sam zagotovi dodatno opremo in inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti,
– obratovalni stroški in stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so vračunani v ceno najemnine,
– ponudnik je dolžan redno vzdrževati v najem
vzeti lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na
zemljišču v njegovi neposredni okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih
je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot
posledica uporabe lokala in opravljanja gostinske dejavnosti,
– obratovanje gostinskih lokalov ponudnik določa
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 in navodila pristojne osebe naročnika,
kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,
– ponudnik je dolžan gostom ponuditi primerno
gostinsko ponudbo (npr.: nudenje vseh vrst toplih in
hladnih napitkov in pijač, nudenje toplih in hladnih
obrokov) ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo,
– najemnik je dolžan mesečno najemnino plačevati v roku 8 dni od izstavitve računa,
– ponudnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– nepremičnina se najema po načelu videno –
najeto,
– ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki
in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
– ponudnik je dolžan upoštevati vso zakonodajo
glede zaposlovanja delavcev, vključno z delovnopravno zakonodajo,
– ponudnik mora zagotoviti zadostno število delavcev, ki morajo biti usposobljeni za izvajanje delovnih
procesov priprave in postrežbe obrokov. Imeti morajo
osnovno znanje o higieni živil in Haccp sistemu, kar
izvajalec dokaže z ustreznimi potrdili pooblaščenih institucij, lahko tudi s testi ali potrdili internega usposabljanja,
– ponudnik za morebitne nepravilnosti pri izvajanju
dejavnosti kazensko odgovarja v celoti sam.
Pod d):
– najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone,
in sicer v času od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013,
– ponudnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 5.
2013,
– ponudnik zapisniško prevzame parkirna mesta
v uporabo in jih je dolžan v enakem stanju zapisniško
vrniti naročniku,
– ponudnik sam zagotovi blagajne, potrebne za
opravljanje dejavnosti,
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– stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča so vračunani v ceno
najemnine,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na
parkirišču in v njegovi neposredni okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih
je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot
posledica uporabe parkirišča in opravljanja dejavnosti,
– čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu največ od 7. do 22. ure,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja
v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe naročnika,
kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,
– najemnina se prične zaračunavati z dnem prevzema parkirišča v uporabo. Najemnik je dolžan mesečno najemnino plačevati v roku 8 dni od izstavitve
računa,
– ponudnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– nepremičnina se najema po načelu videno –
najeto,
– ponudnik mora zagotoviti poldnevno (do 5 ur) in
dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in izdajo
uradnih računov plačniku parkiranja,
– 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.
Sklop 2:
Pod e):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2013
do vključno 15. 10. 2013,
– s 1. 4. 2013 se začne priprava nepremičnine na
sezono in traja do 1. 5. 2013, ko le-ta prične z obratovanjem,
– obratovanje poslovnega prostora 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,
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno
veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal
izključno za dejavnost prodaje časopisov, revij, tobačnih izdelkov, postavitev igralnih avtomatov, biljarda itd.
znotraj najetega prostora,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas
vse dni v tednu vsaj do 20. ure, obratuje pa lahko največ do 22. ure. Začetek obratovalnega časa je lahko
najprej ob 7. uri oziroma najkasneje ob 9. uri,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem prodajnem
asortimanu ne bo nudil artiklov: sladoleda, alkoholnih
in brezalkoholnih pijač,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom izvajanja
dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za
morebitno krajo ali poškodovanje skladiščenega blaga
in igralnih avtomatov,
– ponudnik je dolžan zaloge blaga in igralne avtomate zavarovati,
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– ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo
v obratovalnem prostoru in njegovi okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih
je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja
v počitniškem naselju in navodila naročnika.
Ponudnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen z naslednjimi določili (ki veljajo za vse ponudnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale 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 pogodbe 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 razpolaga 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
dejavnosti, v celoti sami kazensko odgovarjal.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma:
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega
registra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih
prostorih 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 transakcijske 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. 3. 2013 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
Ljubljana.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve 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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Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/13), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Piran za leto
2013 (sklep Občinskega sveta: 410-2/2012, 20. 10.
2012) ter na podlagi posamičnega programa prodaje,
objavlja Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran (v
nadaljevanju: prodajalec)
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
1. Predmet prodaje: osebni avtomobil znamke Volkswagen, model: Passat 2,0 TDI Sport, letnik 2005,
prostornina in moč motorja (ccm/kw): 1968/103, št.
vrat: 4, limuzina, 5 sedežev, kovinsko sive barve, cca.
118.992 prevoženih kilometrov.
Podroben opis vozila in fotografije ter vzorec ponudbe in pogodbe je objavljen na spletni strani Občine
Piran: www.piran.si, rubrika: javni razpisi.
Lastnik vozila: Občina Piran, Tartinijev trg št. 2,
6330 Piran.
2. Izhodiščna cena: 5.800,00 €.
V izhodiščno vrednost niso vključeni stroški vezani
na postopek prodaje, stroški vezani na prepis. Stroške
odjave vozila nosi prodajalec; vsi ostali stroški bremenijo kupca.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo
se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. S kupcem se
sklene prodajna pogodba.
4. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno overjeno pooblastilo.
Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % izhodiščne cene, ki se
vplača na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-010000581, odprt pri Upravi
za javna plačila, Urad Koper, sklic za pravne osebe
20100-2 in za fizične osebe 20101-2 ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo
varščine je 19. 3. 2013, do vključno 9. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in emšo številke oziroma matične številke;
– navedbo predmeta nakupa oziroma predmeta, ki
je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki se ne biti nižja od izhodiščne
vrednosti;
– pisno izjavo, iz katere naj izhaja, da je ponudnik seznanjen s tem, da vse stroške v zvezi z nakupom rabljenega vozila, razen stroškov odjave vozila,
nosi kupec rabljenega motornega vozila. Izjava mora
biti podpisana s strani ponudnika oziroma poobla
ščenca;
– v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, overjeno pooblastilo;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene, št. transakcijskega računa za vračilo varščine

in naziv banke, za primer, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
5. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se bo štela za
pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za nakup vozila – Ne odpiraj« najkasneje
do 19. 3. 2013, do 9. ure, ne glede na datum poštnega
žiga, na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran oziroma bo predložena v vložišče občine. Na
ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika oziroma
ime s sedežem oziroma naslovom. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz 5. točke javnega razpisa. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena Komisija.
7. Odpiranje ponudb bo dne 19. 3. 2013 ob 11.30,
v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu,
Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega kupca je najvišja ponujena cena. V primeru prejetih več istih ponudb,
lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja s ciljem
doseči čim višjo kupnino. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
8 dni od datuma odpiranja ponudb.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan občine lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po
prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe.
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
občine. Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem roku, ki bo določen v pogodbi in sicer najkasneje
v roku 8-ih dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Plačilo kupnine v navedenem roku se šteje
za bistveno sestavino pravnega posla. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Izročitev
vozila v posest je odložena do plačila celotne kupnine
in stroškov.
11. Ogled vozila: je mogoč vsak delovni dan do
izteka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Sandijem Prodanom, tel. 671-03-24 (sandi.prodan@piran.si), ki tudi posreduje podrobnejše podatke
o vozilu.
12. Stroški in davščine: vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo za nakup rabljenega vozila – razen
stroškov odjave vozila – nosi kupec.
Občina Piran
Št. 47802-0001/2012
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Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) ter Načrta Razpolaganja s stvarnim premoženjem (realizacija) z dne 23. 10. 2012, objavlja
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javno ponudbo
o prodaji dela poslovnega objekta Stari trg 1a,
Slovenske Konjice z ohišnico
Opis nepremičnin:
Poslovni objekt Stari trg 1a z ohišnico se nahaja
v centru Slov. Konjic in se z zidom stika s poslovnim
objektom Stari trg 1e, Slovenske Konjice. Prodajata se
naslednji parceli:
1. Del poslovnega objekta Stari trg 1a z ohišnico:
– parc. št. 184/117, zemljišče pod stavbo, v izmeri
204 m2, dvorišče, v izmeri 110 m2,
– parc. št. 184/118, dvorišče, v izmeri 44 m2,
obe k.o. 1115 – Slovenske Konjice, v skupni površini 358 m2. Vrednost navedenih nepremičnin znaša
41.710,58 EUR.
2. Urejenost
1. Poslovni objekt Stari trg 1a, Slovenske Konjice
z ohišnico se nahaja na parc. št. 184/116, 184/117 in
184/118, vse k.o. 1115 – Slovenske Konjice.
2. Del poslovnega objekta Stari trg 1a,Slovenske
Konjice z ohišnico, stoječ na parc. št. 184/116, k.o.
1115 – Slovenske Konjice ni predmet prodaje, temveč
je namenjen za rušenje in vzpostavitev dovozne ceste
do nove tržnice.
3. Predmet prodaje dela poslovnega objekta Stari
trg 1a, Slovenske Konjice z ohišnico je del poslovnega
objekta stoječ na parc. št. 184/117 in 184/118, obe k.o.
1115 – Slovenske Konjice, ki se z zidom stika z poslovnim objektom Stari trg 1e, Slovenske Konjice, stoječega
na parc. št. 184/75, k.o. 1115 – Slovenske Konjice.
Pogoji javne ponudbe:
1. Del poslovnega objekta Stari trg 1a, z ohišnico,
stoječ na parc. št. 184/117 in 184/118, obe k.o. 1115
– Slovenske Konjice se prodaja po načelu videno – kupljeno.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh
po overovitvi pogodbe.
3. V ceni kupnine ni zajeto rušenje dela poslovnega
objekta Stari trg 1a, Slovenske Konjice z ohišnico, stoječ
na parc. št. 184/116, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ki
ga izvede novi lastnik oziroma kupec parc. št. 184/117
in 184/118, obe k.o. 1115 – Slovenske Konjice. Rušenje
tega dela objekta se dogovori z novim lastnikom oziroma kupcem in se izvede hkrati ob nakupu.
4. Prednost pri nakupu parc. št. 184/117 in 184/118,
obe k.o. 1115 – Slovenske Konjice ima ob istih pogojih,
lastnik parc. št. 184/75, k.o. 1115 – Slovenske Konjice.
5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik
oziroma kupec.
6. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
7. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti
v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom
»Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo dela poslovnega objekta Stari trg 1a, Slovenske Konjice«.
8. Komisija pri Občini Slovenske Konjice bo vse
prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku
3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike.
9. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko
dobite na Občini Slovenske Konjice pri Zdenku Plankl,
na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice
Št. 900-11/2013-45

Ob-1651/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
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moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01,
v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova
cesta 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako
stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022, v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je
prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna
lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana
obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 79.650,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13, z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1,
Nove Fužine 45, v skupni izmeri 22,15 m2, v stavbi
stoječi na parc. št. 1624 in 1625, k.o.-Slape z ident.
št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en
prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina
je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen
čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01,
v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani z ID
1740-1287, parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina
v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na
Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih
obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri
izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 13.090,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor PO1, v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe, na naslovu Malgajeva
ulica 2, Ljubljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št.
stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiškoknjižno
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stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni
zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa (ne velja za nepremičnino pod točko 2.3.);
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114, sklic
na št. 000-431000.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti najkasneje v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami do vključno 16. 3. 2013. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnine št. ____ na naslovu ___________ « na naslov: Mestna občina Ljubljana.
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 19. 6.
2013.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. št. 01/306-11-34,
elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne
19. 3. 2013, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine
Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 0044/2013
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Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), Splošnih pogojev poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08 s spremembami) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine
Ljubljana za leto 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje je poslovni prostor – lokal, lociran
v 2. etaži (pritličju) objekta na naslovu Zadobrovška
cesta 10, Ljubljana, v katastrski občini 1772-Slape. Lokal je izdelan do podaljšane 3. gradbene faze, kupec pa
si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira
notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo,
finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokal je komunalno
urejen. Ogrevanje je zasnovano konvektorsko. Na voljo
so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci, razvod po
lokalu ni izveden.
Etažna lastnina za stavbo Zadobrovška cesta 10
z ID št. 1772-5117, stoječo na parc. št. 715/11, katastrska občina 1772 Slape (ID 1772-715/11-0) je že vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu je trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost.
V primeru, da bo kupec v poslovnem prostoru izvajal
gostinsko dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen na
čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem
času lokala za primer izvajanja gostinske dejavnosti je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Podrobnejši opis lokala:
Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka:
1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje) na naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v izmeri 74,01 m2. Poslovnemu
prostoru pripadajo tri zunanja parkirna mesta (parkirno
mesto ima površino približno 13 m2) in sorazmeren delež
na skupnih delih stavbe.
Izhodiščna cena: 93.500,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak ne
bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar
pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
Vplačana varščina se všteva v kupnino. Pravočasno
plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku,
se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiški knjigi.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena najema
Poslovni prostor bo predmet oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo poslovnega prostora po tem javnem zbiranju
ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega
prostora se šteje za neuspešno, če organizator tega
javnega zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti
prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to
niso izpolnjeni pogoji po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
Predmet oddaje je poslovni prostor, podrobneje opisan v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb.
Poslovni prostor – lokal št. 1, v izmeri 74,01 m2, ID
številka: 1772-5117-29.
Izhodiščna cena najema nepremičnine na mesec
znaša: 410 EUR.
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi
tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po
ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta.
Parkirno mesto ima površino približno 13 m2.
Navedena izhodiščna cena najema ne vsebuje davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zako
nodajo.
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Cena najema posameznega parkirnega mesta znaša 2,46 EUR/m2 in ni predmet zbiranja ponudb v skladu
s tem javnim zbiranjem ponudb.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno –
najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo
upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema
za m2 poslovnega prostora, kar pomeni, da bo izbran
najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na
podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu (tj. predvidoma do 15. v mesecu
za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne
pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko
sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne
pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine (v primeru ponudbe za nakup nepremičnine) oziroma varščino v višini
ene izhodiščne cene najema nepremičnine (v primeru
ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je potrebno
plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL številka 01261-6520972441, sklic na številko 1201-0002.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga 2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb (Priloga 3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudbe mora biti opremljen z naslednjimi
podatki:
– »ponudba za nakup/najem nepremičnine – lokal
št. 1 Zadobrovška 10 – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig
pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene na navedeni naslov do vključno 21. 3. 2013, do
8.30.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje
priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od
dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
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podjetnike posameznike) oziroma dokazilo o registraciji
za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od dneva, določenega za oddajo ponudbe (izpis iz sodnega registra
ali izpis iz registra AJPES) (Priloga 3);
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, od dneva
določenega za oddajo ponudbe (Priloga 4);
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru (Priloga 5);
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6);
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni
uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list
RS, št. 126/07) (Priloga 7);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb (Priloga 7);
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od
dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na obrazcih,
ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer
tako, da le-te izpolnijo, podpišejo, opremijo z žigom ter
po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in
ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer:
Aleš Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, tel. 306-15-46, email:
karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 21. 3.
2013 na sedežu organizatorja Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni
sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 9. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
višina ponujene kupnine oziroma najemnine. Razpis se
šteje kot uspel tudi v primeru, da ponudbo odda le en
ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili
enako visoko kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki
naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh
od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi prodajne
pogodbe ali najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: www.
jssmol.si in Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter
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obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na
zgoraj navedenih spletnih straneh.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Št. 0043/2013

Ob-1653/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013
sprejel župan Zoran Janković
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV:
SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: posamezni del stavbe z id.
št. 1721-375-15 – stanovanje, v izmeri 103,84 m2 v pritličju (2. etaži) v stavbi z naslovom Gregorčičeva 7 v Ljub
ljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško
knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 124.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen
na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.:
01261-0100000114, sklic na številko 7560-12-600005,
v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
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kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 19. 3. 2013.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine »Gregorčičeva 7, Ljubljana««
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene,
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 7560-12-600005, z navedbo »plačilo varščine
– javno zbiranje ponudb Gregorčičeva 7, Ljubljana – in
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana: kontaktni osebi Karmen Pintar Oblak,
tel. 01/306-15-46 ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo dne 12. 3. 2013, med 10.
in 10.45.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 21. 3. 2013 s pričetkom ob 9.30 na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni
sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega
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odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po
opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Št. 0042/2013

Ob-1654/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod
200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013
sprejel župan Zoran Janković
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV:
SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja
nepremičnina:
Posamezni del stavbe z ID oznako 1721-122-6 –
v naravi stanovanje v mansardi (5. etaži) s pripadajočo
kletno shrambo v 1. etaži, v skupni izmeri 73,20 m2,
v stavbi z naslovom Prešernova cesta 7 v Ljubljani,
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe in na zemljišču, na katerem stavba stoji, to je
parc. št. 99.S k.o. 1721-Gradišče I.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno
stanje nepremičnine je urejeno.
2.3. Izhodiščna cena: 73.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen
na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
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dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600000,
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe,
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 19. 3. 2013.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« Prešernova 7, Ljubljana«
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene,
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 7560-13-600000, z navedbo »plačilo varščine
– javno zbiranje ponudb Prešernova 7, Ljubljana – in
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
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6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana: kontaktni osebi Karmen Pintar Oblak,
tel. 01/306-15-46 ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo dne 12. 3. 2013, med 11.
in 11.45.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 21. 3. 2013, s pričetkom ob 10.30, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in
sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Šteje se, da
je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbiranja
ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi
izklicno ceno v postopku javne dražbe
8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Ob-1657/13
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem za leto 2013, ki je priloga
Odloka o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto
2013 (Uradni list RS, št. 15/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last Občine
Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2,
Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.
Izhodiščna cena: 26.389,80 EUR.
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2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2,
Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.
Izhodiščna cena: 32.640,25 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2,
Dolnja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in
5594/2, k.o. Košana, brez ID znaka
Izhodiščna cena: 22.223,16 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-1.
Izhodiščna cena: 45.210,23 EUR.
5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-2.
Izhodiščna cena: 47.154,76EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-3.
Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-4.
Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
8. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2,
Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o.
Petelinje, ID oznaka: 2501-343-1.
Izhodiščna cena: 49.600,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3 je
neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb,
ni vzpostavljena.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske
overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa
lastninske pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 20 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku
20 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
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1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo
na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka,
18. 3. 2013, do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine na
katero se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo:
»plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
v sredo, 20. 3. 2013, ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi
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ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-1733/13
Na podlagi 32. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja
poziv
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
za opravljanje izbirne občinske gospodarske
javne službe daljinskega ogrevanja
v Občini Jesenice
1. Naročnik: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
2. Predmet poziva: predmet poziva je pridobivanje
vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo pri
opravljanju izbirne občinske gospodarske javne službe
daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice.
3. Objava: javni poziv je objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Jesenice.
4. Oblika javno-zasebnega partnerstva: s tem pozivom Občina Jesenice ne prejudicira oblike javno-zasebnega partnerstva oziroma vsebine odločitve in akta
o javno-zasebnem partnerstvu.
5. Pravna podlaga: temeljna pravna podlaga za objavo tega poziva je 32. člen Zakona o javno zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in ostale določbe,
ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka.
6. Informacije o izbirni občinski gospodarski javni
službi
Projekt zajema izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju
Občine Jesenice, kateri lahko vključuje proizvodnjo toplote in distribucijo toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Občina Jesenice je v projekt pripravlje-

na vložiti osnovna sredstva obstoječega vročevodnega
omrežja. Za proizvodnjo toplote Občina Jesenice nima
na razpolago svojega zemljišča. Informacije o stanju
daljinskega ogrevanja in informacije, ki so potrebne za
pripravo tehnično tehnološkega dela in ekonomskega
dela vloge lahko ponudniki pridobijo na Komunalni direkciji Občine Jesenice.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega
partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana
oseba mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske
elemente:
– predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,
– predlog obsega javno-zasebnega partnerstva,
– analizo razvojnih možnosti projekta in sposobnosti zainteresirane osebe,
– prikaz ocenjene vrednosti investicijskih vlaganj
ter predvidene finančne konstrukcije z viri,
– obseg in vrsta sredstev za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (osnovna sredstva in število zaposlenih) in možnosti za vključitev obstoječih,
– tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela
z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– ekonomsko oceno projekta v obliki analize stroškov in koristi,
– časovni načrt izvajanja projekta,
– oceno prihodkov in stroškov v času izvajanja projekta,
– pričakovani donos na vložen kapital.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti
pripravljena v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10), ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Način oddaje vloge: vloge o zainteresiranosti
lahko ponudniki posredujejo v zaprti ovojnici na naslov
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
s pripisom: Ne odpiraj – Vloga o zainteresiranosti JZP
GJS daljinsko ogrevanje.
9. Rok oddaje vloge: rok za oddajo vlog je 29. 3.
2013, najkasneje do 12. ure na sedežu Občine Jesenice.
10. Informacije o javnem pozivu: za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki zaprosijo
po e-pošti na naslov: mitja.kapus@jesenice.si. Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavijo najkasneje do
25. 3. 2013.
Občina Jesenice
Ob-1740/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 46. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/
od dne 1. 3. 2013 do dne 16. 3. 2013.
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I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne
najemnine:
Poslovni prostori:
1. Mestni trg 17
Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 9,82 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor
za mesec marec 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 157,12 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico,
da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 %
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se
bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in
sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)
Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar
znaša 502,50 EUR/mesec.
3. Topniška cesta 19
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživili
ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2013 znaša 5,00 EUR/m2, kar znaša 610,20 EUR/mesec.
4. Breg 22
Oddajamo poslovni prostor št. P03, skupne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec marec 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar
znaša 1.505,60 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico,
da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 %
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se
bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in
sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
5. Vojkova cesta 77
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec marec 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar
znaša 494,30 EUR/mesec.
6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 4,01 m2 za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena

Št.

18 / 1. 3. 2013 /

Stran

801

najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2013
znaša 13,00 EUR/m2, kar znaša 52,31 EUR/mesec.
7. Zaloška cesta 42
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je
vštet poslovni prostor v velikosti 172,37 m2 in gostinski
vrt v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu najemnine se pri
gostinskem vrtu upošteva faktor 0,25 in znaša površina
za izračun najemnine 45,00 m2. Površina za izračun
najemnine tako znaša 217,37 m2.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor
za mesec marec 2013 znaša 9,00 EUR/m2, kar znaša
z upoštevanjem faktorja pri izračunu višine najemnine
1.956,33 EUR/mesec.
8. Mestni trg 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 115,50 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2013
znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 1.848,00 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico,
da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 %
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se
bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in
sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega
registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem
prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski
uporabniki – državni in občinski organi) in
samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih
AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski
uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič
v času uradnih ur (ponedeljek 8-12 in 13-15 ure, sreda
8-12 in 14-16 ure ter petek 8-12 ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 16. 3. 2014.
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5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo,
ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka
za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času
uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na
poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej
naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo
obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega
lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno
številko osebnega računa).
6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za
poslovne prostore, ki jih najemajo.
7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne
16. 3. 2014.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih
let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za
najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače
določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25.
v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo
ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na
naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici
»Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«
in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 16. 3.
2013. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo
biti v slovenskem jeziku.
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V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb,
lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od
svoje ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, dne
20. 3. 2013 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače
določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 16. 3.
2014.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite
na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času uradnih ur
(ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda
od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do
12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Ura

Lokacija

09:00 Breg 22
četrtek 7. 3.
2013

petek 8. 3. 2013

09:30 Mestni trg 15
10:00 Mestni trg 17
Trg osvobodilne fronte 10
10:45 (železniški podhod)
9:00

Zaloška cesta 42

9:45

Topniška cesta 19

10:30 Vojkova cesta 77
Trg mladinskih delovnih
11:15 brigad 2
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

18 / 1. 3. 2013 /

Evidence sindikatov
Št. 101-2-2013-2

Ob-1270/13

Pravila Sindikata hoteli, turizem, gostinstvo Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 1, 6210
Sežana, ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 024-20/93-3, z dne 12. 5. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 20,
z dne 6. 5. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2013-4

Ob-1293/13

Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat delavcev trgovine, Sindikat podjetja TP VESNA Ljutomer, Glavni trg 5a, 9240 Ljutomer, ki so bila
vzeta v hrambo dne 23. 4. 1993 pod zaporedno št. 6,
se z dnem 3. 1. 2013 vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2013

Ob-1516/13

Iz evidence statutov sindikatov Upravne enote Mozirje se izbrišejo Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Regijske organizacije Velenje
– Sindikalne podružnice Podkrižnik Ljubno ob Savinji, Loke 33, p. Ljubno ob Savinji, ki so bila vpisana
v evidenco pod zaporedno št. 39.
Št. 110-37/2013-2

Ob-1677/13

Pravila – Sindikata gozdarstva Slovenije, Sindikata gozdno gospodarstvo Celje d.o.o., skrajšano ime: Sindikat gozdno gospodarstvo Celje d.o.o.,
s sedežem Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana z dne
14. 12. 2012, se z dnem izdaje te odločbe hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik in vpišejo
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub
ljana Izpostavi Vič-Rudnik, z naslednjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 221, naziv pravil: Pravila Sindikata gozdno gospodarstvo Celje d.o.o., ime
in kratica sindikata: Sindikat gozdarstva Slovenije,
Sindikat gozdno gospodarstvo Celje d.o.o., skrajšano ime: Sindikat gozdno gospodarstvo Celje d.o.o.,
zaporedna številka vpisa v evidenco: 221, sedež sindikata: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1704/13

Ob-1718/13

Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla,
Dnevnik Online, Moj dom, IN, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini razvedrilo,
Modro Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne
križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Tematske
slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5-odstotni delež kapitala ali
najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64,
Graz – 25,74 %
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana –
10,35 %,
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 15,94 %,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica 14, Maribor – 6,52 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave
Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: predsednik
mag. Robert Krajnik, namestnica predsednika Ada de
Costa Petan, člani: dr. Klaus Schweighofer, Rok Gorjup,
Primož Cirman, Sabina Rus.

Ime medija: Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Brezje d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastninski deleži in deleži upravljalskih pra
vic: 100 % Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.

Ob-1714/13
Ime medija: TV Galeja.
Izdajatelj: Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 4a, 6250 Ilirska Bistrica.
Direktor: Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250
Ilirska Bistrica.
Ustanovitelj:
– Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250 Ilirska
Bistrica (72,5 %),
– Dušan Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica
(27,5 %).
Ob-1716/13
Ime medija: RADIO RADLJE.
Izdajatelj: Radijska postaja RADIO RADLJE d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastnik: 100 % Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26,
2000 Maribor.
Ob-1717/13
Ime medija: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, podjetje za informiranje,
proizvodnjo in trgovino d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270
Litija.
Direktor: Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija.
Lastnika:
– Mija Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija, 50 %,
– Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija, 50 %.

Ob-1720/13
Ime medija: RADIO S.
Izdajatelj: ABC STUDIO d.o.o., Dunajska cesta 91,
1000 Ljubljana.
Direktor: Adi Voh, Čežarji, Cesta I. Istrske brigade 69, 6276 Pobegi.
Lastnik:
– Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana
(80 %),
– Čadež Aleš, Rožna dolina, Cesta VII 3, 1000 Ljub
ljana (20 %).
Ob-1721/13
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova ulica 14,
1310 Ribnica.
Direktor:
– Robert Škantelj, Na postajo 45, 1315 Velike Lašče,
– Anton Prus, Za vodo 5, 1331 Dolenja vas.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Robert Škantelj, Na postajo 45, 1315 Velike Lašče (29 %),
– Antoni Tos d.o.o., Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica
(20 %).
Ob-1722/13
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Direktor:
– Damjan Rus, Vnanje Gorice, Požarnice 78H,
1351 Brezovica pri Ljubljani,
– Tomaž Čop, V Radno 76A, 1351 Brezovica pri
Ljubljani.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje (49 %).
Ob-1723/13
Ime medija: Radio Antena Ljubljana; Antena LJ.
Radio Antena Štajerska; Antena S.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Ljubljana, Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Direktor:
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.
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– Andrej Vodušek, Preradovićeva ulica 50, 1000
Ljubljana.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1724/13
Ime medija: Radio Antena Gorenjska; Antena G.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Stritarjeva ulica 5,
4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar, Šorlijeva ulica 24, 4000
Kranj.
Prokurist: Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1725/13
Ime medija:
– Radio 1 107,9; ENA LJ
– Radio 1 Dolenjska, ENA NM
– Radio 1 Krvavec; ENA KR
– Radio 1 Obala; ENA KP
– Radio 1 Portorož; ENA PO
– Radio 1 Primorska; ENA NG
– Radio 1 Štajerska; ENA MB
– Radio 1 Gorenjska; ENA GOR
– Radio Bakla
– RADIO CELJSKI VAL
– Radio Goldi – Savinjski val
– Radio Odeon
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34,
8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop, V Radno 76A, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Prokurist: Andrej Vodušek, Preradovićeva ulica 50,
1000 Ljubljana.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1726/13
Ime medija: Radio Robin.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop, V Radno 76A, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Prokurist: Črtomir Špacapan, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
Lastniki:
– Šuligoj David, Podmark 2A, 5290 Šempeter pri
Novi Gorici (20,1150 %),
– Špacapan Črtomir, Ulica tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica (16,7620 %),
– Šuligoj Alfred, Podmark 2A, 5290 Šempeter pri
Novi Gorici (5, 0290 %),
– Gregorič Darija, Rejčeva ulica 5A, 5000 Nova
Gorica (7,0940 %),
– Infonet media d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana
(51 %).
Ob-1732/13
Ime medija: RADIO MAXI, Radio Radio, Radio
Viva.
Izdajatelj: Recal d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Direktor: Čop Tomaž, V Radno 76A, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
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Prokurist: Andrej Vodušek, Preradovićeva ulica 50,
1000 Ljubljana.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana
(20 %),
– Recal d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240
Ljutomer (80 %).
Ob-1734/13
Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon,
Veseljak SI, Radio Aktual Obala, Radio Veseljak Lisca, Radio Veseljak Posavje, Nacionalna radijska
mreža Radio Veseljak.
Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANE, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – SALOMON, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1735/13
Imena medijev: Radio Aktual Studio D.
Izdajatelj: Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Novo mesto, Germova ul. 4, 8000 Novo mesto.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana – 80,94 %,
– Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4,
8000 Novo mesto – 19,06 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1736/13
Imena medijev: Radio Kum.
Izdajatelj: REGIONALNA RADIJSKA POSTAJA RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420
Trbovlje.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regionalna radijska
postaja d.o.o., Germova ul. 4, Novo mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.
Ob-1741/13
Ime medija: Radio Odmev, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno.
Direktor: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik:
– Občina Cerkno – 50 %,
– Občina Idrija – 50 %.
Ob-1742/13
Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20,
5222 Kobarid.
Direktor: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Prokurist: Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283
Slap ob Idrijci.
Lastnik: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282 Cerkno – 51 %, Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno
– 12 %, Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283 Slap
ob Idrijci – 12 %, Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno – 12 %.
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Ob-1743/13

Ime medija: moškisvet.com, cekin.si, golfportal.info, osvajalec.si.
Izdajatelj: Kanal A, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Marjetka Horvat.
Lastnik: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana (100 %).
Ob-1744/13
Ime medija: 24ur.com, bibaleze.si, dominvrt.si,
okusno.je, voyo.si, vizita.si, zadovoljna.si.
Izdajatelj: POP TV, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Marjetka Horvat.
Lastnik: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana (100 %).
Ob-1745/13
Ime medija: POP TV, POP KINO, POP KINO 2,
POP BRIO, POP OTO, POP FANI, POP SPOT.
Izdajatelj: POP TV, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Marjetka Horvat.
Lastnik: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana (100 %).
Ob-1746/13
Ime medija: Kanal A.
Izdajatelj: Kanal A, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Marjetka Horvat.
Lastnik: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana (100 %).
Ob-1747/13
Ime medija: NT&RC, d.o.o., Podjetje za časopisno
in radijsko dejavnost, Prešernova 19, Celje.
Podatki o lastništvu (nad 5 %) medijske hiše:
– Zdenka Batistič – 6,43 %,
– Atka, d.o.o. – 7,80 %,
– Srečko Šrot – 18,73 %,
– Anica Šrot-Aužner – 12,42 %,
– Atka-Prima, d.o.o. – 30,00 %,
– Sklad lastnih deležev – 6,98 %.
Direktor: Srečko Šrot.
Ob-1748/13
Medij: TV AS.
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva
ulica 6, 9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.
Št. 01/13

Ob-1749/13

Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za televizijsko
dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj 5-odstotnim deležem kapitala
ali najmanj 5-odstotnim deležem upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic za leto 2012:

– Kos Rafael,
– MA-NALOŽBE, naložbena dejavnost, trgovina in
gostinstvo, d.o.o.,
– KVADRAT, družba za posredništvo in storitve,
d.o.o.
– MD 3000, nepremičnine d.o.o.,
– Podgajski Mitja,
– JURKEC, podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, izobraževanje in storitve, d.o.o.,
– M2P, družba za storitve, d.o.o.
Ob-1758/13
Ime medija
1. DRUŽINA
2. NAŠA DRUŽINA
3. KAŽIPOT
4. SLOVENSKI ČAS
5. MAVRICA
6. NAŠA LUČ
7. CERKEV V SEDANJEM SVETU
8. BOŽJE OKOLJE
9. CERKVENI GLASBENIK
10. BESEDA MED NAMI
11. OZNANJEVALEC
12. COMMUNIO
13. JASLICE
14. ZGODOVINA BOŽJEGA LJUDSTVA
Izdajatelj: DRUŽINA d.o.o., Krekov trg 1, SI - 1000
Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 %
delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, SI 1000 Ljubljana (26,76 %).
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, SI - 2000
Maribor (17,25 %).
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI - 6001 Koper
(33,3 %).
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23, SI - 3000
Celje (11,47 %).
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8001
Novo mesto (6,57 %).
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4,
9000 Murska Sobota (4,61 %).
Poslovodstvo izdajatelja: Antonio Martin Rode, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb,
Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Miroslav
Adam, Štefan Perčič.
Ob-1760/13
Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške novice, Celjan.
Izdajatelj: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo
Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov.
Konjice.
Ob-1761/13
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d. o. o., Zdraviliški trg 1, Rogaška
Slatina.
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Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice,
d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov.
Konjice.
Ob-1762/13
Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice,
d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov.
Konjice.
Ob-1763/13
Imena medija: TV VESELJAK.
Izdajatelj: VESELJAK TV, televizijska dejavnost,
d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – Boštjan Tramte.
Odgovorna oseba izdajatelja: Boštjan Tramte, direktor.
Ob-1764/13
Ime medija: RADIO CITY MARIBOR.
Izdajatelj: RADIO CITY D.O.O., Slovenska ulica 35,
2000 Maribor.
Direktor: Miroslav Hölbl, Varlovo naselje 7, 2000
Maribor.
Lastnik: Miroslav Hölbl, Varlovo naselje 7, 2000
Maribor (100 %).
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0019

Ob-1630/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlih:
– Nesich Josipina, neznan naslov, solastnica parc.
št. 1657/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Rodela Andrej, Loka 10, solastnik parc. št. 1657/2,
k.o. 2616-Podpeč;
– Rodela Marija, S.M.M. INF. 913, Trst, solastnica
parc. št. 1657/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Rodela Rudolf, Via Fabri 4, Trst, solastnik parc.
št. 1657/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Starc Ana, Lika 19, solastnica parc. št. 1657/2,
k.o. 2616-Podpeč,
– Olenik Anton, neznan naslov, solastnik parc.
št. 1646/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Olenik Ivan, Podpeč 47, solastnik parc. št. 1646/2,
k.o. 2616-Podpeč;
– Olenik Jakob, Podpeč 47, solastnik parc.
št. 1646/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Olenik Josip, neznan naslov, solastnik parc.
št. 1646/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Olenik Urša, neznan naslov, solastnica parc.
št. 1646/2, k.o. 2616-Podpeč;
– Primožič Jakob, neznan naslov, solastnik parc.
št. 1646/2, k.o. 2616-Podpeč,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. 1655 s parc. št. 1657/2, 1646/2, k.o. 2616-Podpeč, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske

storitve Igor Bertok s.p., PE Koper, Vojkovo nabrežje 4,
Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 5. 2. 2013
Št. 2433-13-0020

Ob-1661/13

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Cigoj Alojzu, Malovše 50, Črmelj Jožefu,
Malovše 52, Čebron Frančiški, Batuje 54, Cigoj Francu,
Malovše 50, lastnikih parcele *137, k.o. 2385-Gojače,
ter Čermelj Rudolfu, Malovše 52, lastniku parcel *137,
*147/2, k.o. 2385-Gojače, da se javijo v 30 dneh od
dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje
med parcelama *137, *147/2 in parcelo *138 2385-Gojače.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 12. 2. 2013
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Objave sodišč

Izvršbe
In 1573/2006

Os-1413/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. In 1573/2006 z dne 10. 3. 2008 je
bil dne 7. 3. 2012 opravljen v korist upnika Sama Jelačič, Gotska ulica 5, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 307,
v skupni izmeri 42,51 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjskega bloka, na naslovu Smrtnikova 4, Ljub
ljana, last dolžnice Menič Irene, do ½.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2012

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II Ps 891/2012

Os-1750/13

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici svetnici Ani Jaklič,
v socialnem sporu tožeče stranke: Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
ul. 15, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Jožica
Bizjak Mlakar, zoper toženi stranki: Miroslavu Aranđelovič in Radislavu Aranđelovič, oba zadnji znani naslov
Podgrad 25, Podgrad, zaradi priznanja drugih pravic iz
pokojninskega zavarovanja – pl. 15.857,37 EUR s pp,
izven glavne obravnave dne 25. 2. 2013 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika
toženih strank postavi odvetnik Borut Rangus, Resljeva
c. 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo
stranko zastopal vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2013
VL 30325/2012

Os-1411/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana
Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku BEFIT
trgovina, svetovanje in inženiring d.o.o., Mestni trg 1,
Domžale; Siniša Stanković, Tržaška cesta 363a, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Valerija Stušek, Dvorakova ulica 5, Ljubljana; Nevenka Stanković, Pod gozdom
II 20, Grosuplje, zaradi izterjave 17.125,51 EUR, sklenilo:
dolžniku Siniši Stanković, Tržaška cesta 363a, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena

Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Valerija
Stušek, Dvorakova 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 13. 12. 2012
VL 211639/2011

Os-1438/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer,
Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor,
proti dolžnici Suzani Failing, Železnikova ulica 16, Maribor, zaradi izterjave 1.195,14 EUR, sklenilo:
dolžnici Suzani Failing, Železnikova ulica 16, Maribor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej
Pirih, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2013
VL 203869/2012

Os-1540/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika TERCA
vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov ter promet
z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124,
Šentrupert, proti dolžniku Martinu Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, ki ga zastopa zak. zast.
začasni zastopnik odv. Luka Jukič, Zadružna cesta 16,
Črnomelj, zaradi izterjave 417,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Martinu Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.
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 7. 2. 2013
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Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 015, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Žagar Peter – odvetnik, Dunajska cesta 010, Ljub
ljana, proti dolžniku Darku Leper, Pot na Pilarno 10, Tržič,
ki ga zastopa zak. zast. odv. Magda Vraničar, Bleiweisova 30, Kranj, zaradi izterjave 1.269,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Leper, Pot na Pilarno 10, Tržič, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica
Magda Vraničar, Beliweisova c. 30, Kranj.
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 10. 1. 2013
I 175/2012

Os-1484/13

Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi
I 175/2012 upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Borut Rangus, odvetnik v Ljubljani, proti dolžniku Iljaz Sulimani, Spodnje Stranje 34, Kamnik, zaradi
izterjave 1.357.429,14 EUR s pp sklenilo, da se dolžniku
Iljazu Sulimaniju, Spodnje Stranje 34, Kamnik, postavi
začasni zastopnik, odvetnica Polona Rizman iz Kamnika. Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopata pred sodiščem, oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 7. 2013
In 1106/2007

Os-35367/07

V izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.n.o.,
Miklošičeva 30, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Milana Pongračiča, Cesta k Dravi 12a, Limbuš, zaradi
izterjave 3.171,17 EUR s pp, je Okrajno sodišče v Mariboru, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom
opr. št. In 1106/2007 z dne 4. 12. 2007, za začasno
zastopnico dolžniku postavilo odvetnico Mojco Veljkovič, Ljubljanska 42, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2007
IV P 715/2012

Os-1412/13

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke Renate Dirnbek, Selnica ob Muri 44a, Ceršak, ki jo zastopa odv. pi-

sarna Zečević iz Maribora, zoper toženo stranko: 1. mld.
Lukas Trančar, Selnica ob Muri 44a, Ceršak, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Renata Dirnbek, 2. Dejan Jelen, Šolska 6, Slovenska Bistrica, zaradi izpodbijanja očetovstva, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki,
na podlagi določil 2. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Prvo toženi stranki mld. Lukasu Trančarju se v pravdni zadevi opr. št. IV P 715/2012 kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Jurij Kutnjak, Partizanska c. 32, 2000
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2013

Oklici dedičem
D 197/2012

Os-1171/13

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pok. Berbuč Bernardi, od Franca, rojeni 5. 12.
1904, neznanega bivališča, ki je bila razglašena za
mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini opr. št.
N 7/2011 z dne 29. 9. 2011 in kot datum smrti določen
6. 12. 1974 ter po pok. Berbuč Francu, od Franca, rojenem 11. 4. 1899, neznanega bivališča, ki je bil razglašen
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini
opr. št. N 8/2011 z dne 29. 9. 2011 in kot datum smrti
določen 12. 4. 1969.
Oba zapustnika sta že pred mnogimi leti odšla od
doma v Ameriko in podatki o tem ali sta bila poročena in
ali sta zapustila kaj potomcev niso znani.
Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, kot dediči I. dednega reda – zakonca, otroke oziroma njihove potomce, da se v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije in sodni deski tega 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 Ajdovščini
dne 9. 1. 2013
D 39/2012

Os-1169/13

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Josipu Tančaku, datum rojstva ni
znan, nazadnje stanujočem Podvrh 19, R Hrvaška, ki je
umrl 5. 5. 1925.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 1. 2013
D 42/2012

Os-1170/13

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Stjepanu (Štefanu) Tančaku, roj.
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25. 11. 1875, nazadnje stanujočem Podvrh 19, R Hrvaška, ki je umrl 29. 12. 1948.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 1. 2013

zadnje stanujoča Trst, Italija, roj. 24. 8. 1910, ki je umrla
12. 11. 1991, na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju,
s sklepom z dne 28. 1. 2013 postavilo začasno zastopnico dediču – zapustničinemu nečaku Stanku Ivančiču,
neznanega bivališča v ZDA, odv. Katjo Širca iz Postojne,
Cankarjeva ulica 1. Dediča bo zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 29. 1. 2013

D 115/2012

D 111/2012

Os-1388/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pokojni Marii
Ivancich (v zk: Marija Ivančič) iz Mali Loč 10, nazadnje
stanujoča v Trstu, Italija, roj. 8. 7. 1899, ki je umrla 9. 1.
1979 na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom z dne 28. 1. 2013 postavilo začasno zastopnico
dediču – zapustničinemu nečaku Stanku Ivančiču, neznanega bivališča v ZDA, odv. Katjo Širca iz Postojne, Cankarjeva ulica 1. Dediča bo zastopala od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 29. 1. 2013
D 116/2012

Os-1389/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem
sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pokojni
Francesci Ivancich (v zk: Frančiška Ivančič), iz Malih
Loč 10, nazadnje stanujoča Brescia, Italija, roj. 20. 3.
1906, ki je umrla 6. 8. 1989 na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom z dne 28. 1. 2013 postavilo
začasno zastopnico dediču – zapustničinemu nečaku
Stanku Ivančiču, neznanega bivališča v ZDA, odv. Katjo
Širca iz Postojne, Cankarjeva ulica 1. Dediča bo zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 29. 1. 2013
D 117/2012

Os-1390/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pokojnem Giuseppe Giovannini (v zk: Jože Ivančič) iz Malih Loč 10, nazadnje stanujoč Trst, Italija, roj. 1901, ki je umrl 2. 5. 1940,
na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom
z dne 28. 1. 2013 postavilo začasno zastopnico dediču
– zapustnikovemu nečaku Stanku Ivančiču, neznanega
bivališča v ZDA, odv. Katjo Širca iz Postojne, Cankarjeva
ulica 1. Dediča bo zastopala od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 29. 1. 2013
D 118/2012

Os-1391/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pokojni
Rosalia Ivancich (Rozalija Ivančič) iz Malih Loč 10, na-

Os-1638/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Ivančič Alojziju, sinu Alojzija, roj. 16. 9.
1910, nazadnje stanujočem v Avstraliji, kjer je tudi umrl
dne 24. 7. 1994.
Njegov zakoniti dedič je njegov sin Ivančič Alojz
Bojan, ki pa živi na sodišču neznanem naslovu, najverjetneje nekje v Avstraliji.
Sodišče s tem oklicem poziva zakonitega dediča
Ivančič Alojza Bojana, da se v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča,
zglasi in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 2. 2013
D 109/2012

Os-1351/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Rojc Mihaelu, rojenem 29. 9. 1868, nazadnje stanujočem v Zg. Škofije 2,
Škofije, razglašen za mrtvega s sklepom tega sodišča
opr. št. N 153/2009 z dne 23. 8. 2011, in kot datum smrti
določen 30. 9. 1938.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 1 2013
D 165/2012

Os-1352/13

Zapuščinska zadeva po pokojni Oblak Mariji, dne
6. 4. 1938 razglašena za mrtvo s sklepom N 80/2009,
nazadnje stanujoča v Rožarju.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386/51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 1. 2013
D 577/2011

Os-1356/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Cah Andreju,
nazadnje stanujočem v Črnem Kalu, Krčni Kal 16, raz-
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glašen za mrtvega s sklepom tega sodišča opr. št.
N 77/2008 in določenim datumom smrti 1. 1. 1979.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, 6260 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2013
D 701/2012

Os-1598/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Kodrič Jožefu, pok. Matije, roj. 8. 5. 1895,
z zadnjim stalnim prebivališčem Branik 188, ki je umrl
dne 11. 4. 1974.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi dediči po zap. bratih in sestrah Simunič Mariji, Kodrič Antonu, Kariž Frančiški ter zap. nečakinjah Kodrič
Radovani, Kodrič Jolandi, Kodrič Carli, Kodrič Zvonimirju, Kodrič Umbertu in Kodrič Romani, ki sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2013
D 237/2012

Os-1536/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
29. 6. 2012 umrlem Slivnik Pavlu, roj. 19. 5. 1948, nazadnje stanujočem Spodnje Gorje 36, Zgornje Gorje.
Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo
dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 1. 2013
D 373/2012

Os-1212/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Ceciliji Ponikvar, roj. 11. 8.
1931, z zadnjim bivališčem na naslovu Glavna c. 16,
Mirna, sodišče poziva dediče ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine po pok. Ceciliji Ponikvar, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 1. 2013
D 261/2010

Os-1148/13

V zapuščinski zadevi po pok. Simu Milojeviću, roj.
26. 11. 1952, umrlem dne 22. 8. 2009, nazadnje stanujoč Drenov grič 53, Vrhnika, ki je umrl brez oporoke, se
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 1. 2013
D 156/2009

Os-1149/13

V zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Istenič, roj.
21. 8. 1886, razglašene za mrtvo z dnem 11. 10. 1940,
z dekliškim priimkom Modic, nazadnje stanujoči na Vrhniki, Raskovec 4, državljanki RS, ki je umrla brez oporoke, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 1. 2013

Oklici pogrešanih

Os-1597/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
29. 7. 2012 umrlem Jeras Milanu, roj. 24. 4. 1928, nazadnje stanujočem Spodnje Gorje 127, Zgornje Gorje.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo
dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 2. 2013
D 39/2012

D 151/2012

Os-1060/13

Tukajšnje sodišče v zapuščinskem postopku po
pokojnem Leopoldu Rečniku, rojenem 13. 11. 1967,
nazadnje stanujočem Zbelovska gora 78, Loče, umrlem
22. 5. 2011, poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču
v zadevi D 39/2012, najkasneje v enem letu od objave
tega oklica.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 1. 2013

N 23/2012

Os-1525/13

Gabre Selaković, rojen 13. 4. 1900, nazadnje stanujoč Drage 16, pošta Suhor, umrl neznano kdaj, je
nedvomno že pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila
o njegovi smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Gabru Selakoviću, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da to sporočijo Okrajnem
sodišču v Črnomlju, najkasneje v treh mesecih po objavi
tega oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega roka,
imenovanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 2. 2013
N 104/2011

Os-1338/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka
Danijele Morato, Ulica oktobrske revolucije 10/a, Izola, ki
jo zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca: Anton Ojo, sin Mateja, imenovan Verp,
z zadnjim znanim bivališčem Loka 44, Črni Kal, ki ga
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zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman, zaradi
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 23. 11. 2012, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Oja, sina Mateja, imenovanega Verp,
z zadnjim znanim bivališčem Loka 44, Črni Kal, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 2012

ki ga zastopa Matjaž Medle, odvetnik iz Novega mesta,
zoper nasprotnega udeleženca Janeza Medle, Tolsti
vrh 23, Šentjernej, zaradi razglasitve pogrešanega Janeza Medleta za mrtvega, izdaja oklic:
Poziva se Janez Medle, nazadnje stanujoč Tolsti
vrh 23, Šentjernej, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva
objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 1. 2013

N 107/2011

N 4/2013

Os-1360/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka:
Danijele Morato, Ulica oktobrske revolucije 10/a, Izola, ki
jo zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca: Ivan Ojo, sin Antona, imenovan Verp,
Loka 44/39, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Kira Zorman, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem
naroku dne 23. 11. 2012, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Ivana Oja, sina Antona, imenovanega Verp,
z zadnjim znanim bivališčem Loka 44/39, Črni Kal, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 2012
N 28/2012

Os-1387/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Učjak, Orehovica 1, Šentjernej,

Os-1584/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Dejana Babuder, Materija 11, p.
Materija, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič
iz Kopra, zaradi predloga za razglasitev nasprotnega
udeleženca Benita Babuder, pok. Ivana, zadnje znano
bivališče 24 Chauvel St. Rezervoir, Vic. Melbourne, Avstralija, za mrtvega.
Pogrešani Benito Babuder je bil rojen leta 1926,
sin Ivana in Jožefe, roj. Babuder, ki je bila rojena 5. 1.
1902 in je dne 7. 9. 1955 umrla v Trstu. Zadnje znano
bivališče Benita Babuder je 24 Chauvel St. Rezervoir,
Vic. Melbourne, Avstralija. Leta 1983 je po pok. starem
očetu Ivanu Babuder, pok. Andreja, iz Materije 8, podedoval nepremičnine v k.o. Materija na podlagi sklepa
o dedovanju D 252/82 z dne 9. 3. 1983. Drugih podatkov
o pogrešanem ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 2. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ambrožič Rok, Kocjančičeva c. 4, Vipava, zavarovalno polico, št. 50500053604, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnj-330662
Berdnik Barbara, Vanganel 43, Koper - Capodistria,
zavarovalno polico, št. 50500064714, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnr-330654
Borić Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500011031, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-330635
Grudnik Petra, Latkova vas 86b, Prebold, zavarovalno polico, št. 50500109946, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnp-330656
Iršič Damjan, Radana vas 2A, Zreče, zavarovalno
polico, št. 122966, izdala zavarovalnica Merkur zavarovalnica. gnk-330661
Janžič Silva, Veliko Tinje 40, Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št. 50500099799, izdala zavarovalnica
KD Družina. gnf-330641
Kisilak Silvija, Gorica 30, Puconci, zavarovalno polico, št. 50500126905, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. gnz-330621
Kokalj Rok, Praproče pri Grosupljem 4, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 50500042440, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gne-330642
Laginja Doris, Zg. Škofije 1/D, Škofije, zavarovalno
polico, št. 50500038954, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnk-330611
Prevolšek Dejan, Industrijksa ul. 16, Ruše, zavarovalno polico, št. 50500095095, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnj-330612
Rangus Dolenc Emilija, Bratov Učakar 80, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500109066, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-330622
Šoško Ljudmila, Dobeno 8, Brežice, zavarovalno
polico, št. 50500073361, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gng-330640
Šoško Martin, Dobeno 8, Brežice, zavarovalno polico, št. 50500073360, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. gnh-330639
Šparovec Kokalj Nada, Praproče pri Grosupljem 4,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500042469, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnl-330610
Toman Tina, Lokovina 8, Dobrna, zavarovalno polico, št. 50500066928, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. gns-330653
Trampuš Branka, Križ 145, Sežana, zavarovalno
polico, št. 41601002218, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnu-330626
Zadravec Ingrid (prej Zavarovalno zastopanje,
Ingrid Zadravec s.p.) zavarovalne ponudbe zavarovalnice Wiener Stäedtische in sicer po zastopniški
številki 960548S2: 110000201064, 110000201065,
110000201066,
11000020167,
110000201068,
110000201069,
110000201070,
110000201071,
110000201072,
110000201073,
11000021074,
110000201075,
11000201076,
110000201077,
110000201078,
110000201079,
110000201080,
110000201081,
110000201082,
110000201083,

110000201084,
110000201085,
110000201086,
110000201087,
110000201088,
110000201089,
110000203654,
110000203657,
110000203659,
120000201270,
120000201271,
120000201272,
110000201273,
120000201274,
120000201275,
120000201276,
120000201277,
120000201278,
120000201279,
120000201280,
120000201281,
120000201282,
220000300993,
220000300994,
220000300995,
220000300996,
220000300997.
in zastopniški številki 960542S1: 110000300472,
110000300473,
110000300474,
110000301572,
110000301573,
110000301574,
110000301575,
110000301578,
120000201022,
126000000541,
126000000542,
126000000543,
126000000544,
126000000545,
127000000251,
127000000252,
127000000253,
127000000254,
127000000255,
210000004434,
210000004435,
210000004436,
210000004437,
210000004438,
210000300517,
210000300518,
210000300519,
210000300520,
210000300521,
210000300522,
210000300523,
210000300524,
210000300525,
210000300526,
210000300849,
220000004753,
220000004754,
220000004755,
220000004756,
220000004757,
220000004937,
220000300531,
220000300532,
220000300533,
220000300534,
220000300535,
220000300536,
220000300537,
220000300538,
220000300539, 220000300540. Ob-1656/13

Spričevala preklicujejo
Avbelj Urška, Stegne 1, Moravče, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče,
št. 60361-12/2012-1. gnw-330624
Bjelančevič Gordana, Odinsvej 1, 4873 Vaeggerlose, Denmark, diplomo Univerze Edvard Kardelj, vzgojitelj predš. otrok, izdano leta 1990. gnm-330613
Potočnik Tadeja, Šešče 1a, Prebold, indeks,
št. 81677296, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta
Maribor leto izdaje 2010. gnc-330619
Potokar Ana, Mala Račna 40, Grosuplje, indeks,
št. 01008143, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnb-330645
Sovilj Stojkovič Bianca, Delavska ulica 1, Jesenice,
letna spričevala 6., 7., 8., 9. razreda Osnovne šole Tone
Čufar Jesenice, izdano leta 2010-2013. gng-330665
Šraj Martin, Volčji Potok 2C, Radomlje, indeks,
št. 13040250041, izdala Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje. gnq-330630
Tuševljak Julija, Metelkova 7a, Ljubljana, letno spričevalo za 7. razred OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana, izdano
leta 2011. gne-330617

Drugo preklicujejo
Bogataj Damijan, Rodik 2, Kozina, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, izdalo Ministrstvo za promet,
št. 607658, leto izdaje 1997. gng-330615
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Cerić Tarik, Preserska ulica, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gno-330657
Demšar Kristjan, Hotovlja 32, Poljane nad Škofjo Loko,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032770000, izdal Cetis Celje, d.d. gnx-330623
GE-MI d.o.o., Kozje 185, Kozje, licenco št.
E 004280, za vozilo MAN 18.413 FLT, reg. št. CE
K1-101. gnp-330631
Glumac Matjaž, Cesta na Lenivec 6 C, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 63110054, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko, v Ljubljani. gnc-330644
Gradišek Staša, Kuharjeva 6, Domžale, študentsko
izkaznico, št. 19541630, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnk-330636
Grm Pavel, Križevec 66, Stranice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 616732,
izdalo Ministrstvo za promet, leta 2004. gnb-330620
HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA
ULICA 97, Ljubljana, licenco št. 015/304787, za vozilo
M.A.N. 27.403 DFK, reg. št. LJ F7-18V. gnh-330664
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega
žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04,
60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Sašo Lenarčič, univ. dipl.
inž. el., IZS E-0821; Marco Kresse, Dipl. Ing., E-1823;
Borut Kanič, univ. dipl. inž. str., S-1390; Anton Kerner, inž. gradb., G-0577; Yvonne Buchholz, Dipl. Ing.,
G-3081; Janez Jarc, univ. dipl. inž. el., E-0285; Drago
Pečar, univ. dipl. inž. el., E-1297; Pavel Šauperl, inž. el.,
E-0771; Janko Jazbinšek, univ. dipl. inž. grad., G-2325
in izkaznice: št. izkaznice 47090, z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 48006, z veljavnostjo do 30. 6. 2016;
št. izkaznice 46795, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
izkaznice 45877, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47404, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice
52163, z veljavnostjo do 30. 6. 2017. Ob-1660/13
I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, Radomlje, spričevalo
o plovnosti izdajatelja Agencija za civilno letalstvo RS
- CAA, za letalo Cessna T-206H, ser. št. T20608602,
izdano na lastnika I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, 1235
Radomlje. gns-330628
I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, Radomlje, potrdilo
o vpisu v register zrakoplovov pri Agenciji za civilno
letalstvo RS - CAA, za letalo Cessna T-206H, ser. št.
T20608602, izdanega na lastnika I.R.V. d.o.o., Prečna
ulica 1, 1235 Radomlje. gnr-330629
Kosi Teja, Ul. Roberta Kukovca 11, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18111475, izdala Univerza v Ljub
ljani. gnm-330659
Košir Marko, Veliko Mlačevo 82, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19379087, izdala Ekonomska fakulteta. gnj-330637
LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnice za mednarodni prevoz za RUS, št. 643/09 538087,
538090, 538548 za UA, št.: 804/03 2579290, 804/11
2568339, RUS, št.: 643/96 1142950. gnq-330655
Lovšin Jan, Rožnik 9a, Ankaran - Ankarano, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Koper. gnv-330625
Milošević Ana, Brodarjev trg 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060215, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnn-330658
Mulec Katja, Hafnerjeva 6a, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 20100252, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnm-330609
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Opara Tia, Goliev trg 13a, Trebnje, študentsko
izkaznico, št. 19525873, izdala Univerza v Ljubljani.
gni-330638
Peršič Uroš, Cesta Prekomorskih brigad 62A, Šempeter pri Gorici, certifikat za NPK varnostnika, certifikat
izdan 7. 11. 2006, certifikat je izdala Zbornica za zasebno varovanje. gnt-330652
Pestelj Andrej, Podraga 89/b, Podnanos, študentsko izkaznico, št. 09970646, izdala Univerza v Ljubljani.
gnz-330646
PETRICA DREMELJ S.P., Cesta v Rošpoh 95D,
Kamnica, štampiljko z vsebino: Petrica Dremelj s.p.
Grawe d.d. gnd-330643
Potočnik Tadeja, Šešče 1a, Prebold, študentsko
izkaznico, št. 81677296, izdala Ekonomsko-poslovna
fakulteta Maribor. gnd-330618
PROJEKT G, d.o.o., Lendavska ulica 11, Murska Sobota, obrtno dovoljenje, št. 091463/RS
46-3-324/2008, izdano dne 23. 10. 2008, izdajatelj
OZS. gnm-330634
Sedonja Kristian, Prešernova ul. 26, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 23090043, izdala Fakulteta
za strojništvo, v Ljubljani. gno-330632
STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo GE003903/05434/016, reg. št. CE FS 663, ser. št.
G0309038. gnw-330649
STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo
GE 003903/05434/001, reg. št. CE C3-557, ser. št.
G 309034. gnz-330650
STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo GE 003903/05434/008, reg. št. CE K2-623, ser. št.
G309041. gnu-330651
Škoflek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljubljana, voznikove kartice, št. 1070500031932000, izdal Cetis d.d.
gnn-330633
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, licenco za vozilo 004/305174, reg. št. KP KL-324.
gny-330647
UL VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, identifikacijski dokument za kopitarje, št. 705 001 004000968, izdano na
ime Kužner Marko, veljavno od 20. 5. 2009 do 30. 9.
2011, izdala Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, leto
izdaje 2009. gnt-330627
UNUK FRANC S.P., PODOVA 63, Rače, licence
št. 008762/023, za vozilo scania, reg. št. MBZ8-10M,
št. 008762/021, za vozilo scania, reg. št. MBS7-59R,
št. 008762/007, za vozilo TAM, reg. št. MB69-21K,
št. 008762/005, za vozilo iveco, reg. št. MBH3-106.
gnh-330614
UNUK FRANC S.P., PODOVA 63, Rače, potrdilo za
voznika Čeda Mičevski, št. 008762/bgd74-3-5196/2008,
z veljavnostjo do 27. 7. 2009 in potrdilo za voznika Zorana Vlačića, št. 008762/bgd74-2-4375/2008, z veljavnostjo do 19. 6. 2009. gnp-330660
Vodušek Nejc, Juvanje 9, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 20028424, izdala Fakulteta za
logistiko. gni-330663
Zagorc Simon, Cesta v Šmartno 39, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001842001, izdal
Cetis d.d. gnf-330616
Zelenko Ivan, Zgornji Duplek 164, Spodnji Duplek,
digitalno tahografsko kartico, št. 107050001820400, izdal Cetis, d.d. Celje. gnx-330648
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