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Javni razpisi
Št. TRAD/DIV/2013/001/JP

Ob-1968/13

Obvestilo o objavi razpisa
za zunanje sodelavce – pravnike ali prevajalce
V Uradnem listu EU št. 47, serija S, z dne
7. marca 2013, je bil objavljen razpis Sodišča Evropske
unije za zunanje sodelavce – pravnike ali prevajalce –
s pogoji za prijavo.
Naloga zunanjih sodelavcev bo prevajanje pravnih
besedil iz francoščine, nemščine, angleščine, italijanščine in španščine v slovenščino.
Več informacij o razpisu, razpis in prijavni obrazec
najdete na spletni strani CURIA, na naslovu: http://curia.europa.eu/jcms/freelance
Razpisi za druge jezikovne kombinacije so prav
tako dostopni na spletni strani Curia.
Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na: FreelanceSL@curia.europa.eu
Sodišče Evropske unije v Luksemburgu
Ob-1988/13
Dopolnitev
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev javnih razpisov
1. S to objavo se dopolnjujejo naslednji javni razpisi: PETROLURE/JP/2012 (Uradni list RS, št. 96/12
ter 99/12); PETROLURE/P/2012/U01 (Uradni list RS,
št. 43/12, 55/12 ter 90/12); PETROLURE/J/2012/
U01 (Uradni list RS, št. 55/12, 67/12 ter 80/12);
PETROLURE/P/2012/U01/02 (Uradni list RS, št. 67/12,
80/12 ter 101/12); PETROLURE/P/2012/U02 (Uradni
list RS, št. 43/12 ter 90/12); PETROLURE/J/2012/U02
(Uradni list RS, št. 59/12, 80/12, 90/12 ter 101/12);
PETROLURE/P/2012/U02/02 (Uradni list RS, št. 67/12,
80/12 ter 101/12); PETROLURE/JP/2012/U03 (Uradni
list RS, št. 67/12 ter 80/12); PETROLURE/JP/2012/
U04 (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12, 80/12 ter 101/12);
PETROLURE/JP/2012/U05/02 (Uradni list RS, št. 55/12
ter 80/12); PETROLURE/JP/2012/U06 (Uradni list RS,
št. 67/12 ter 80/12); PETROLURE/J/2012/U07 (Uradni list RS, št. 45/12 ter 90/12); PETROLURE/P/2012/
U07 (Uradni list RS, št. 45/12 ter 90/12); PETROLURE/
JP/2012/U07 (Uradni list RS, št. 68/12, 69/12 ter 80/12);
PETROLURE/JP/2012/U08 (Uradni list RS, št. 67/12 ter
80/12); PETROLURE/JP/2012/U09 (Uradni list RS, št.
61/12 ter 90/12); PETROLURE/JP/2012/U09/02 (Uradni
list RS, št. 75/12 ter 80/12).
2. Osebam, ki so bila dodeljena sredstva na javnih
razpisih iz prejšnje točke, se podaljšuje rok za dostavo

dokazila o zavezujočem naročilu opreme ali izjave, da
bo projekt izveden. Rok se podaljša do 30. 4. 2013.
3. Podaljšanje roka iz prejšnje točke ne vpliva na
rok za oddajo zahtevka za sofinanciranje ali na druge
roke.
4. Kolikor je rok iz druge točke za posameznega
upravičenca manj ugoden, kot prvotno postavljeni rok,
lahko dokumente odda v prvotno postavljenem roku.
Petrol d.d. Ljubljana
Št. 430-1296/2012

Ob-1933/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega razpisa št. 430-1296/2012, za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 88/12, pod objavo
št. Ob-4878/12, z dne 23. 11. 2012 in na spletni strani
Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih
zvez v Republiki Sloveniji v letu 2013, ki podpira cilje
javnega razpisa.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelji ter višina
sofinanciranja: sofinancira se program/delovanje prijavitelja Zveza romov Slovenije v višini 192.712,27 EUR in
program/delovanje prijavitelja Zveza romske skupnosti
Slovenije Umbrella – Dežnik v višini 37.285,35 EUR.
4. Vir sredstev sofinanciranja: predmetni javni razpis se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-1295/2012

Ob-1934/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega
razpisa št. 430-1295/2012, za sofinanciranje lokalnih
romskih radijskih oddaj v letu 2013, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 90/12, pod objavo št. Ob-4967/12,
z dne 30. 11. 2012 in na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje lokalnih romskih radijskih oddaj
v letu 2013, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelji ter višina sofinanciranja: sofinancira se lokalne romske radijske oddaje, kot sledi: radijska oddaja prijavitelja Radio
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Murski val, d.o.o., z naslovom Romskih 60, v višini
9.716,20 EUR; radijska oddaja prijavitelja Studio D d.o.o.,
z naslovom Korako angle, v višini 9.460,51 EUR; radijska oddaja prijavitelja Brus mediji d.o.o., z naslovom
Gelem, Gelem, v višini 8.906,51 EUR; radijska oddaja
prijavitelja Zavod Radio Študent, z naslovom Romano
Anglunipe – Romska prihodnost, v višini 4.358,51 EUR;
radijska oddaja prijavitelja Zavod Mariborski radio Študent, z naslovom Romano krlo, v višini 2.556,89 EUR.
4. Vir sredstev sofinanciranja: predmetni javni razpis se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-16/2013/6

Ob-1967/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov vzpodbujanja
medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav,
št. 430-16/2013, ki se financira iz Evropskega
sklada za vključevanje državljanov tretjih držav
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov
vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih
držav na različnih področjih vsakdanjega življenja, ki
obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Programa vzpodbujanja medkulturnega
dialoga v Ljubljani;
Sklop 2: Programa vzpodbujanja medkulturnega
dialoga v Mariboru;
Sklop 3: Programa vzpodbujanja medkulturnega
dialoga v Celju;
Sklop 4: Programa vzpodbujanja medkulturnega
dialoga v Novem mestu;
Sklop 5: Programa vzpodbujanja medkulturnega
dialoga v Kopru.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa
v celoti (sklopi od 1 do 5) ali posamezne sklope v celoti
(izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega
razpisa.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,

poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Programi morajo imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika;
– Programi se ne smejo izvajati kot del drugih,
s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
– Vsebina progama mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa;
– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa (priloga št.
IV/2);
– Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc – za pravno osebo (priloga št. IV/3a)
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc – za fizične osebe (priloga št. IV/3b)
– Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št.
IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o kadrih – izvajalcih programa (Priloga
št. IV/6);
– Načrtovani logični okvir programa (Priloga št.
IV/7);
– Načrtovani proračun programa – po vrsticah
proračuna (Priloga št. IV/8a);
– Načrtovani proračun programa – po kategorijah
upravičenih stroškov – zbirno (Priloga št. IV/8b);
– Opis programa (Priloga št. IV/9);
– Reference prijavitelja (Priloga št. IV/10).
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije):
Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter
podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe;
– V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
programa (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila
v skladu s točko 8. Obvezna vsebina vloge v razpisni
dokumentaciji;
– Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa
iz priloge št. IV/2 in ostalih dokazil iz podtočk točke 8.
Obvezna vsebina vloge, v vlogi predložiti tudi naslednje
dokumente:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma
prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
prisilnega prenehanja,
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
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sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je
bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter
kopija mora biti enaka originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne
bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar
bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija
pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne
bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo
zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane
podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne
dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,
izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni,
podpiše in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem
ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot
je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/11 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno,
naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali
za založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih
merilih, in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 5 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo
maksimalno 70 točk. V primeru, da vsebina programa
v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Merilo

Maksimalno
število točk

CILJI PROJEKTA

20

1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi

10

2. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov

10

AKTIVNOSTI IN METODA DELA

20

3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni

10

4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje
ciljev)

10

USMERJENOST K CILJNI SKUPINI

20

5. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev programa

10

6. Program predvideva sodelovanje ciljne skupine pri izvedbi in/ali evalvaciji aktivnosti

10

USTREZNE DOSEDANJE IZKUŠNJE

10

7. Prijavitelj ima reference iz izvajanja podobnih programov

10

SKUPAJ

70

957
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Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 točk,
kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice.
Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št 7,
doseči vsaj 3 točke (merilo 1, 3, 4, 5) oziroma vsaj
5 točk (merilo 2 in 6), v nasprotnem primeru, se vloga,
ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 7) doseže 0 točk, izloči.
V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in
sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora vloga za program v okviru posameznega sklopa
prejeti najmanj 45 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se
izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa.
Programi bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi:
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
2. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev in rezultatov programa (10 točk),
– v programu se samo delno uporabljajo nekateri
določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa
(5 točk),
– program nima izdelane evalvacije za doseganje
ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk
– vloga se izloči).
3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno
opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev):
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
5. Število ur za posamezno aktivnost omogoča
doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
6. Program predvideva sodelovanje uporabnikov
programa pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti:
– uporabniki programa aktivno sodelujejo pri izvedbi ali evaluaciji aktivnosti (10 točk),
– uporabniki programa delno sodelujejo pri izvedbi ali evaluaciji aktivnosti (5 točk),
– program ne predvideva sodelovanja uporabnikov programa pri izvedbi ali evaluaciji programa (0 točk
– vloga se izloči).
7. Prijavitelj ima v zadnjih osmih letih reference iz
izvajanja podobnih programov:
– prijavitelj ima več kot 5 referenc z izvajanjem
podobnih programov v zadnjih osmih letih (10 točk),
– prijavitelj ima od 3 do 5 referenc z izvajanjem
podobnih programov v zadnjih osmih letih (5 točk),
– prijavitelj ima 1 oziroma 2 referenci z izvajanjem podobnih programov v zadnjih osmih letih (0 točk).
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Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa, za katerega daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je
prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11):
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da programi nimajo realnih in
jasno postavljenih ciljev, da ti cilji niso v skladu s predmetom razpisa in ne izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa,
za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli
drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije
oziroma Evropske unije ter pri izvedbi programa prihaja
do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da vsebina programa ni skladna s predmetom javnega razpisa;
– kolikor se programi ne izvajajo v Republiki Sloveniji in niso nacionalnega pomena;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja
do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj
ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala,
ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel
napačne ali zavajajoče podatke;
– kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni takoj oziroma
najkasneje v 8 dneh obvestil naročnika o statusnih spremembah glede zavezanosti za DDV v času izvajanja
programa.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma
po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi
pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več
izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep
razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več
izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize
izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh
zahtev iz razpisne dokumentacije.
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8. Način financiranja
Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100 % vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa. Program se financira največ
75 % iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav (letni program 2012) in 25 % iz
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Naročnik bo označil kot upravičene ter plačal le
tiste stroške, ki:
1. bodo nujno potrebni za izvajanje aktivnosti,
zajetih v programu, ki je del letnih programov, kot jih
odobri Komisija;
2. bodo razumni in v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovodenja, zlasti gospodarnosti in stroškovne učinkovitosti;
3. bodo nastali pri izvedbi aktivnosti izvajalcu
v RS;
4. bodo povezani s ciljnimi skupinami, kakor so
navedene v temeljnem aktu o ustanovitvi sklada;
5. bodo nastali v skladu z določbami pogodbe, ki
jo bo naročnik sklenil s prijaviteljem-izvajalcem.
Izvajalec mora vzpostaviti ustrezen sistem knjiženja (ločeno glede na stroškovni nosilec programa), iz
katerega bodo jasno razvidni stroški in transakcije, ki
se nanašajo na program oziroma, da bo jasna revizijska sled.
Financirani bodo tisti stroški programa, ki bodo navedeni v Načrtovanem proračunu programa-po vrsticah
proračuna ter so le-ti povezani z izvajanjem programa.
Neposredni upravičeni stroški so sestavljeni iz naslednjih kategorij:
– stroški osebja (A):
– potni stroški in dnevnice (B):
– oprema (C),
– nepremičnine (D),
– potrošni material, zaloge in splošne storitve (E),
– podizvajanje,
– stroški povezani s sofinanciranjem EU (F),
– stroški za strokovnjake (G),
– drugi neposredni stroški (H).
Stroške za osebje štejemo kot neposredne stroške
in so upravičeni za osebe, ki imajo ključno in neposredno vlogo v programu (vodje programa in drugo osebje,
ki je operativno vključeno v program) na primer v dejavnosti načrtovanja programa, izvajanja (ali spremljanja)
operativnih dejavnosti, zagotavljanja storitev končnim
prejemnikom (ciljnim skupinam) programa itd. ter podporno vlogo (generalni direktor, računovodja, podpora
pri naročanju, kadrovska podpora, podpora informacijske tehnologije, administrator, receptor).
Upravičen strošek so npr.: bruto plača delavca,
davki in prispevki delodajalca; bruto urna postavka, ki
vključuje vse nastale stroške za opravljeno avtorsko
delo oziroma delo po podjemni pogodbi. Pri redno zaposlenih osebah bo v deležu povrnjen strošek dopusta,
praznikov in boleznin, ki jih krije delodajalec in ta delež
se bo preračunal v obrazcu »Izračun urne postavke«,
ki je priložen v VI. delu razpisne dokumentacije. Stroški
boleznin in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani ZZZS
(Zavod za zdravstveno zavarovanje RS), niso upravičeni
do povračila. Prav tako stroški jubilejnih nagrad, nadur,
stimulacij in podobno, niso upravičen strošek.
Prijavitelj navede podatke o kadrih – izvajalcih programa v vlogi.
Potni stroški in dnevnice so upravičeni kot neposredni stroški samo:
– za osebje prijavitelja – izvajalca, katerega stroški
so upravičeni, kakor je opredeljeno v točki A;
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– za druge osebe zunaj prijavitelja – izvajalca, ki
sodelujejo pri izvedbi programa. V tem primeru je treba
hraniti sezname prisotnosti kot dokazila;
– za uporabnike, vključene v programske aktivnosti.
Potni stroški so upravičeni na podlagi dejansko
nastalih stroškov.
Stroški, povezani z nakupom opreme, so upravičeni
samo, če so bistveni za izvajanje programa in predhodno pisno odobreni s strani naročnika. Oprema mora
imeti tehnične značilnosti, ki jih zahteva program, in je
skladna z veljavnimi merili in standardi.
Nepremičnine morajo imeti tehnične značilnosti, ki
jih zahteva program in so skladne z veljavnimi merili in
standardi.
Najem nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja jasna povezava med najemom in cilji
zadevnega programa pod spodaj navedenimi pogoji
in brez poseganja v uporabo strožjih nacionalnih predpisov:
– nepremičnine niso bile kupljene s sofinanciranjem EU;
– nepremičnine se morajo uporabljati samo za izvajanje programa. V nasprotnem primeru je upravičen
samo tisti delež stroškov, ki ustreza uporabi za namene
programa.
Stroški za potrošni material, zaloge in splošne storitve so upravičeni, če so opredeljivi in neposredno potrebni za izvajanje programa.
Izvajalec je dolžan pri informiranju javnosti v zvezi
z izvajanjem programa vsak dokument oziroma gradivo (navedeno v načrtovanem proračunu programa), ki
nastane zaradi izvedbe programa (kot npr. dokumenti, publikacije, brošure, spletna stran, vabila, kemični
svinčniki, lončki) opremiti z emblemom Evropske unije
in navedbo Sklada.
Upravičeni so stroški pravnega svetovanja, notarski
stroški ter stroški za tehnične in finančne strokovnjake.
Posredni upravičeni stroški (I) so upravičeni na
osnovi pavšalnega zneska in ne smejo presegati 7 %
skupne vrednosti neposrednih upravičenih stroškov
opredeljenih v načrtovanem proračunu programa.
Posredni upravičeni stroški so načrtovani v fiksnem
odstotku glede na načrtovane neposredne stroške programa, ki so opredeljeni v Načrtovanem proračunu programa – po vrsticah proračuna (Priloga IV/8a). Absolutni
znesek načrtovanih posrednih stroškov programa mora
biti razviden iz Načrtovanega proračuna programa (Priloga IV/8b).
Organizacije, ki prejemajo donacijo za poslovanje iz
proračuna Unije, ne morejo vključiti posrednih stroškov
v svoj načrtovani proračun.
Financiranje stroškov je podrobneje opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec mora biti sposoben sam upravljati program. Znesek za naloge, ki se v okviru programa oddajo
v podizvajanje, mora biti jasno naveden v sklenjeni pogodbi o izvajanju programa.
Stroški, ki ne bodo financirani:
– DDV, razen če izvajalec ni zavezanec za DDV
(oziroma je fizična oseba), kar mora dokazati z verodostojnimi listinami. Kadar DDV ni upravičen strošek
programa, se mora pri zahtevanju/določanju višine dejanskih stroškov v zvezi s programom upoštevati cena
storitve ali blaga brez DDV;
– donos kapitala, dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, negativne obresti, devizne provizije in izgube,
rezervacije za izgube ali morebitne bodoče obveznosti,
plačilo dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe, denarne kazni, stroški sodnih postopkov;
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– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje z ustreznimi dokazili, iz
katerih je razvidno primerno razmerje med ceno in kakovostjo oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo izdatka je tisto,
ki je edino upravičeno za izvajanje programa. Ustrezna
dokazila za primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne
ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to opredeljeno
v okviru posameznih členov za upravičenost izdatkov te
pogodbe); dokazila iz katerih je razvidno, da je dejansko
nastali strošek dela v skladu s standardi v določenem
poklicu, itd. Kolikor nastali izdatki presegajo tržne cene
oziroma ne dosegajo najugodnejšega razmerja med
ceno in kakovostjo, jih naročnik označi kot prekomerne
in so kot taki neupravičeni, zato je koristno, da izvajalec
že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede
ustrezne postopke in tako zagotovi primernost izdatkov.
Bistvenost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako, da se
presoja nujnost določenega izdatka za uspešno izvedbo programa oziroma vpliv na možnosti za dokončanje
programa, če določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja
se mora izvajati pred nastankom, med nastankom in
po nastanku izdatka, tako na strani izvajalca kot naročnika. Kolikor naročnik ugotovi, da izostanek nastanka
določenega izdatka ni ovira za dokončanje programa,
se tovrstni izdatek označi kot nebistven/nepotreben in
je kot tak neupravičen, zato je koristno, da izvajalec
že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede
to presojo.)
– stroški za reprezentanco izključno za programsko
osebje;
– stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so bili kriti
v okviru drugega programa ali delovnega programa, ki
se financira iz sredstev EU;
– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in prenova
nepremičnine;
– prispevki v naravi.
Hranjenje dokumentacije:
Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje
stroške programa (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno
dokazno vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 mesecev od
letnice letnega programa 2012, tj. do 31. 8. 2020.
Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega
prejema zahtevka za izplačilo, za potrjen nesporni del.
Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali pri izvedbi
programa, bo naročnik nakazal izvajalcu po izvedeni
vsebinski in finančni kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z obveznimi prilogami.
Zahtevku mora biti obvezno priloženo: vsebinsko
poročilo o izvedenih aktivnostih in doseganju specifičnih
ciljev in rezultatov programa, finančno poročilo o dejanskem proračunu programa v zvezi z izvedenimi aktivnostmi v vsebinskem poročilu in dokazila o nastanku
vsakega zahtevanega upravičenega stroška iz poročila
o dejanskem proračunu programa.
Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pisni kot
v elektronski obliki. Naročnik posreduje izvajalcu datoteke s predlogami obrazcev za zahtevek za izplačilo
ter vsebinsko in finančno poročilo ter ostale obrazce
za poročanje. Izvajalec programa vnese v posredovane obrazce ustrezne podatke ter natisne zahtevek za
izplačilo s prilogami, ki ga podpiše odgovorna oseba.
Izvajalec pošlje naročniku zahtevek za izplačilo z ustreznimi prilogami v pisni obliki ter v obliki datotek, ki
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vsebujejo identične informacije, prek elektronske pošte
(na elektronski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega
skrbnika pogodbe).
V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali
javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo,
zasebni ali javni zavod ali ustanova, ter je v svoji vlogi
označil, da želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila
30 % odobrenih sredstev s pogodbo. Izvajalec posreduje
naročniku pisni zahtevek za avans.
Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil
v roku 15 dni od prejema zahtevka za izplačilo.
V primeru, da je vrednost izvedenih aktivnosti manjša od vrednosti izplačanega predplačil, mora izvajalec
naročniku po zaključku pogodbe o izvajanju programa,
skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvrševanja proračuna, razliko prejetih sredstev vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči s potekom
15-dnevnega roka po prejemu naročnikovega pisnega
zahtevka za vračilo.
Izplačilo sredstev in predplačila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Obdobje upravičenosti in evidence:
Izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora zaključiti
najkasneje do 30. 6. 2014. Prejeta sredstva morajo biti
porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih
držav.
Pogodba se bo z izbranim(-i) prijaviteljem(-i) sklene
za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014.
9. Višina in vir sredstev
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 91.126,95 EUR za izvajanje po letnem programu
2012, in sicer:
– za sklop 1: 18.225,39 EUR;
– za sklop 2: 18.225,39 EUR;
– za sklop 3: 18.225,39 EUR;
– za sklop 4: 18.225,39 EUR;
– za sklop 5: 18.225,39 EUR.
Izvajanje po letnem programu 2012 pomeni izvajanje programov od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenjena naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev
po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega
javnega razpisa so za sklope od 1 do 5 zagotovljena
s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov
tretjih držav (letni program 2012) v višini največ 75 % (v
višini največ 68.345,21 EUR) in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve v višini najmanj 25 %.
10. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 24. 4. 2013, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila
prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo
sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
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Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter
višini odobrenih javnih sredstev in sredstev EU bodo
javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore
objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka
za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 10. 4. 2013.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter
preko Uradnega lista RS.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na
številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav,
št. 430-16/2013«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik
ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne
bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna
pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način,
naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 243010-13-0010

Ob-1979/13
Javni razpis

za sofinanciranje nagrad na področju urejanja
prostora in graditve objektov v letu 2013
1. Sofinancer
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da
v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora
in graditve objektov.
2. Pravna podlaga
Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB-4, 14/13
popr. in 110/11 – ZDIU-12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013, Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list
RS, št. 104/12) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno
uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in
drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke
na področju urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
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– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Delež sredstev namenjen
nagradnemu fondu je določen v točki 8.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1. morajo biti formalno uvedene v Republiki
Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa, torej do 22. 3. 2014.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloga vlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke,
5. točke in 7. točke iz objave javnega razpisa, se izloči
in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merili za izbiro prejemnikov sredstev sta 1) Reference podeljevalca nagrad in 2) Pomen nagrade.
Komisija bo ocenila posamezno popolno vlogo in jo
na podlagi v razpisu navedenih meril točkovala. Vloge,
ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 70 točk (70 %
maksimalnega možnega števila) in tiste, ki pri najmanj
dveh merilih ne bodo dosegle nobene točke, niso upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 15.000,00 EUR.
7. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 5. 4. 2013
do 10. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik,
ne glede na vrsto prenosa, prejme do te ure.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 5. 4. 2013 ob 13. uri
na lokaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 3. nadstropje. Odpiranje
vlog bo javno.
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8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno
vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do
50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer
je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga
na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70 % maksimalnega možnega števila).
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Roki
Rok za predložitev vloge na javni razpis: 5. 4. 2013,
do 10. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: eno leto od dne
objave javnega razpisa, torej do 22. 3. 2014.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade
11. Informacije: razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki
dobijo vsak delavnik, pri kontaktni osebi Jelena Torbica, tel. 01/478-70-51, faks 01/-478-70-10, e-pošta jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ob-1982/13
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in
40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11
– ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračuna 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, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12)
in sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja za leti 2013 in 2014, št. C2711-13Y960015 z dne
18. 3. 2013, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja za leti 2013 in 2014
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za
leti 2013 in 2014 s ključnim ciljem preprečevanja kroničnih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike
Slovenije.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve
zdravja, ki se izvajajo na naslednjih področjih:
1. Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe
alkohola.
2. Programi zmanjševanja rabe tobaka.
3. Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja za zdravje.
4. Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh.
5. Programi preprečevanja okužbe z virusom
HIV/AIDS.
6. Programi krepitve duševnega zdravja.
7. Programi za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe).
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene
v postopek ocenjevanja in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah
in Zakona o zavodih in ima sedež v Republiki Sloveniji.
Vlogi mora biti predložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj registriran
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni).
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži finančno poročilo za leto 2012 (letno poročilo oddano
na AJPES).
3. Prijavljeni program je relevanten za nacionalno
raven.
4. Vlagatelj ima zagotovljeno vsaj 30 % sredstev za
sofinanciranje programa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo zgoraj določenih pogojev
ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem
obrazcu PZ 2013 – 2014 »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja
za leti 2013–2014«
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2013 –
2014,) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje,
soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na
spletnem naslovu, http://www.gov.si/mz v rubriki Javni
razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu
PZ 2013 – 2014, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec PZ 2013 – 2014 mora biti priložen
v papirni obliki),
1
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b) podroben opis programa, ki naj obsega največ
3 strani,
c) kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega
registra1, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti
starejši od 90 dni),
d) finančno poročilo za leto 2012 (letno poročilo
oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ, ali
odgovorna oseba društva, ustanove, javnega zavoda ali
zasebnega zavoda.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na
elektronski naslov: razpis-djz.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
1. Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe
alkohola
Cilj razpisa je:
– prispevati k zmanjševanju tvegane in škodljive
rabe alkohola.
Prednostna področja:
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje splošne javnosti in posameznih skupin prebivalstva, posebej
mladostnikov in starejših, o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola;
– preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih smrtnih
primerov, telesnih poškodb in materialne škode v cestnem prometu;
– preprečevanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju,
zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne politike in
izmenjavi dobrih praks;
– preprečevanje tvegane in škodljive rabe alkohola
pri odraslih na delovnem mestu in v lokalni skupnosti.
Strateške usmeritve:
Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola je v slovenskem jeziku dostopna na
spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2006/com2006_0625sl01.pdf
Globalna strategija Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju: SZO) za zmanjševanje škodljive
rabe alkohola je dostopna na http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf
Zaključki I. in II. nacionalne konference so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje: http://www.
mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_
za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/alkohol/prva_nacionalna_konferenca_o_alkoholni_politiki/
in http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/konferenca_alkoholna2012/II._nacionalna__konferenc__alkoholna_politika_121212.pdf
2. Programi zmanjševanja rabe tobaka
Cilj razpisa je:
– zagotoviti višjo stopnjo podpore nadzoru nad tobakom;
– preprečiti začetek kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih;
– doseganje večjega deleža posameznikov, ki bodo
prenehali kaditi.
1
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Prednostna področja:
– povezovanje nevladnih organizacij za uresničevanje ciljev Okvirne konvencije SZO za nadzor nad
tobakom (FCTC) ter v podporo izvajanju nacionalne in
EU zakonodaje
– preprečevanje začetka kajenja pri posameznih
skupinah prebivalstva, še posebej pri mladih;
– spodbujanje prenehanja kajenja pri posameznih
skupinah prebivalstva, še posebej med mladimi in v delovnem okolju.
Strateške usmeritve:
Okvirna konvencija je v angleškem in slovenskem
jeziku objavljena na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/content?id=53778. Sprejete smernice Okvirne konvencije pa so v angleškem jeziku objavljene na:
http://www.who.int/fctc/guidelines/en/.
Vsi temeljni dokumenti na področju omejevanja
uporabe tobačnih izdelkov so dostopni na spletni strani:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_
slog/tobak/temeljni_dokumenti/
3. Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja za zdravje
Cilj razpisa je:
– povečati delež populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje in je telesno dejavna, še posebej
delež otrok in mladostnikov ter socialno izključenih.
Prednostna področja:
– osveščanje o pomenu vzdrževanja normalne telesne teže z zdravim načinom prehranjevanja in redno
telesno dejavnostjo;
– programi za otroke in mladostnike za spodbujanje
praktičnih veščin in znanj o zdravem prehranjevanju ter
programi, ki spodbujajo vsakodnevno gibanje;
– programi, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje in
telesno aktivnost socialno izključenih;
– zagovorništvo v podporo omejevanju trženja nezdravih izbir, predvsem otrokom in mladostnikom.
Strateške usmeritve:
Priporočila SZO glede trženja hrane in brezalkoholnih pijač otrokom; Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children,
21. 5. 2010 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/index.html).
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike je dostopna na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_
zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_programu_prehr_pol.pdf.
Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 je dostopen
na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Nacionalni_program_telesna_dejavnost_slo.pdf.
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so dostopne na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_
zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja.pdf.
Smernice zdravega prehranjevanja delavcev
v delavnih organizacijah so dostopne na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_
zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja_delevcev.pdf.
Strateške usmeritve za socialno depriviligirane.
Bela knjiga o športu – del ki se nanaša na socialno depriviligirane, je dostopna na: http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_en.htm.
Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov
v bolnišnicah ter starostnikov v domovih za starejše
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občane so dostopna na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Priporocila_za_prehransko_obravnavo_bolnikov.pdf.
4. Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh
Cilj razpisa je:
– preprečiti uporabo prepovedanih drog, predvsem
pri mladostnikih;
– boljša informiranost o programih preprečevanja in
zmanjševanja škode zaradi uživanja prepovedanih drog
ter programih pomoči;
– učinkovitejše ukrepanje v zvezi z novimi vzorci
uporabe drog.
Prednostna področja:
– ozaveščanje o škodi zaradi uporabe prepovedanih drog v skupinah z večjim tveganjem vključno z ozaveščanjem o tveganem spolnem vedenju ob uporabi
drog;
– ozaveščanje o škodi zaradi uporabe inhalantov
pri otrocih in mladostnikih;
– oblikovanje in promocija novih pristopov, pomoči uporabnikom drog in njihovim svojcem (svetovanje
preko spleta);
– oblikovanje in promocija novih programov in modelov, ki so usmerjeni v prilagajanje svetovanja in psihosocialnih intervencij novim vzorcem uporabe drog.
Strateške usmeritve:
Do sprejetja nove strategije na področju prepovedanih drog so ključne usmeritve za to področje še
vedno usmeritve Nacionalnega programa na področju drog 2004 – 2009, ki je objavljen na spletni strani
MZ (http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_
programu_droge.pdf), Poročila Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju: IVZ)
o stanju na področju drog za leto 2012, ki je objavljeno na spletni strani IVZ (http://www.ivz.si/nacionalna_
porocila?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6175&_5_AutoResize=false&pl=168-5.3 in Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2012-2016, objavljene v Uradnem listu RS št. 83/2012 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201283&stevilka=3293).
5. Programi promocije varne spolnosti in preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS
Cilj razpisa je:
– preprečevanje okužbe HIV/AIDS v skupinah z večjim tveganjem za okužbo.
Prednostna področja:
– programi za varnejšo spolnost pri skupini moških,
ki imajo spolne odnose z moškimi;
– promocija testiranja in uporabe kondoma v skupinah z večjim tveganjem za okužbo (HIV/AIDS).
Strateške usmeritve:
Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe
s HIV za obdobje 2010–2015, dostopna na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_
zdravje_09/Strategija_HIV_310310web.pdf.
Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex
with men transgender people – Recomendations for
a public health approach, dostopno na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501750_eng.pdf.
6. Programi krepitve duševnega zdravja
Cilj razpisa je:
– krepitev duševnega zdravja;
– preprečevanje samomorilnosti.
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Prednostna področja:
– promocija in preventiva na področju duševnega
zdravja pri otrocih in mladostnikih;
– ozaveščanje o problematiki samomora, vključno
z informiranjem o različnih oblikah pomoči;
– programi varovanja duševnega zdravja v lokalnem okolju.
Strateške usmeritve:
Dokument Svetovne zdravstvene organizacije Program krepitve duševnega zdravja (»Prevention and Promotion in Mental Health«) je dostopen v angleščini na:
http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf.
7. Programi preprečevanja kroničnih nenalezljivih
bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen,
rak in poškodbe)
Cilj razpisa je:
– zagotoviti boljše izvajanje državnega programa
za obvladovanje raka in nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni;
– večja osveščenost posameznih skupin prebivalstva o tveganju za kronične bolezni in stanja.
Prednostna področja:
– obravnava dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilnih bolezni, sladkorne
bolezni, raka);
– preprečevanje poškodb;
– informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni in stanj
(srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, raka in poškodb) z upoštevanjem neenakosti v zdravju.
Strateške usmeritve:
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni – strategija razvoja 2010–2020, s prilogo
Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni
2010–2011, je dostopen na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/NP_diabetes/Nacionalni_program_obvladovanja_
sladkorne_bolezni_210410.pdf.
Državni
program
obvladovanja
raka
v Sloveniji 2010 – 2015 je dostopen na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/strategije_2010/Dr %C5 %BEavni_program_obvladovanja_raka_2010-2015.26. 2. 2010.pdf.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2013
in 2014 v okviru javnega razpisa znašajo 1.280.000,00
eurov.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je
lahko 50.000 eurov.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo
za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva
z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg
programa.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 70 %.
Vsaj 30 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja.
Sredstva za leto 2013 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2013, sredstva za leto 2014 pa
do 14. novembra 2014.
VII. Merila za dodelitev sredstev za programe varovanja in krepitve zdravja
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
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Opis

1. Vsebinska ustreznost

Stran

Ocena
50

1.1. Usklajenost programa s cilji
razpisa

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema
za Slovenijo. Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati
so skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa,
izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in
ustrezajo potrebam ciljnih skupin.

25

1.2. Zagotavljanje učinkovitosti
programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti.

5

1.3 Inovativnost in dodana vrednost
programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.

5

1.4. Prispevek k zmanjševanju
neenakosti v zdravju

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu
programa jasno določen (kjer je to relevantno so
upoštevani socialni gradient, neenakost med spoloma in
medgeneracijsko sožitje).

5

1.5. Zagotavljanje dolgoročnih
učinkov programa

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje
trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program
omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na
ostale ciljne skupine in izvajalce.

10

2. Kakovost programa in mreženja

30

2.1. Izkušnje in reference na
področjih, ki so predmet tega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet
tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni
strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov
programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje
uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in
zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in
informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in
rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje (evalvacija)
programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključuje
procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer
je to primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da
so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni
izvajalci/partnerji in uporabniki.

5

2.4. Vključevanje uporabnikov in
doseganje ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno
opisane in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu
je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi
vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi
vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.

5

2.5. Mreženje

Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih
strok in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji
prispevali k uresničevanju ciljev programa (reference) ter
ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med
sodelujočimi

5

3. Financiranje in upravljanje programa

20

3.1. Financiranje programa

Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten
in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje
načrtovanih ciljev in rezultatov programa.

12

3.2. Vodenje in koordinacija

Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan,
aktivnosti in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt
spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih
nalog; postopki administrativnega upravljanja so razloženi in
ustrezni.

8

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri
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sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranje in upravljanje
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke
do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške,
opredeljene v obrazcu PZ 2013 – 2014, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite,
v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj
– javni razpis PZ 2013 – 2014«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2013.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 19. 4. 2013 do 12. ure, v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 22. 4. 2013 in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90. dneh od dneva, ko bo končano odpiranje
vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Ob-1983/13
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10 – ZUPJS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011
in 3/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013
(Uradni list RS, št. 104/12) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št.
C2711-13Y960016 z dne, 18. 3. 2013, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči,
svetovanja in oskrbe oseb
brez obveznega zdravstvenega zavarovanja,
za leti 2013 in 2014
I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega

zdravstvenega zavarovanja za leti 2013 in 2014 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju nezavarovane
osebe) in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni
zdravstveni sistem.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in
oskrbe nezavarovanih oseb.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene
v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na
podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za
zdravje ali Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki
ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.
3. Vlagatelj mora imeti zagotovljeno vsaj 30 % za
sofinanciranje programa.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem
obrazcu PZ 2013–2014 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe
oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za
leti 2013 in 2014.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2013–2014,)
je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljub
ljana, I. nadstropje, soba
št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na
spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni
razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ
2013–2014, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec PZ 2013–2014 mora biti priložen v papirni
obliki),
b) podroben opis programa, ki naj obsega največ
3 strani
c) kopija odločbe statusa humanitarne organizacije
Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo,
e) vzorec pogodbe.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
1 Programi pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
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Cilj razpisa je:
– zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati
njihov prehod v javni zdravstveni sistem;
– zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in
nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam
ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spremljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja
različnih obrazcev in drugih vlog in podobno;
– zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje
v zdravstveno zavarovanje;
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih
oseb;
– zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev;
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na
mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom
doseganja skrite populacije;
– seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod
in poškodb;
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu
zdravstvenih storitev.
Prednostna področja:
– obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega
obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, podjetnike/-ce
zadolžene zaradi neplačanih prispevkov za zdravstveno
in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, tujce/-ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v RS,
tujce/-ke brez dovoljenja za prebivanje v RS, osebe
z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane idr;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju,
zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in
metod pomoči ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev.
Strateške usmeritve:
Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih
storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
Closing the Gap in a Generation: Health Equity
Through Action on the Social Determinants of Health:
Commission on Social Determinants of Health Final
Report, World Health Organization – 2008;
Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2013 in
2014 v okviru javnega razpisa znašajo 80.000,00 EUR.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je lahko
20.000,00 EUR.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo
za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva
z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg
programa.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 70 %.
Vsaj 30 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja.
Sredstva za leto 2013 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2013, sredstva za leto 2014 pa
do 15. novembra 2014.
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VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila

Opis

1. Vsebinska ustreznost
1.1. Usklajenost programa
s cilji razpisa

Ocena
50

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za
Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost
s strategijami
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin
iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.

25

1.2. Zagotavljanje
učinkovitosti programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti

1.3 Inovativnost
in dodana vrednost programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.

1.4. Prispevek
k zmanjševanju neenakosti
v zdravju

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu
programa jasno določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni
gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).

5

1.5. Zagotavljanje dolgoročnih
učinkov programa

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti
rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo
in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.

10

5
5

2. Kakovost programa in mreženja

30

2.1. Izkušnje
in reference
na področjih, ki so predmet
tega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega
razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki
imajo reference iz ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija)
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno
podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih
javnosti o poteku in rezultatih programa.

5

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno,
kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče,
v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.

5

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane
in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt
doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih
skupin; program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi
izvedbi.

5

Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave
znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi

5

2.3. Vrednotenje (evalvacija)
programa

2.4. Vključevanje uporabnikov
in doseganje ciljnih skupin

2.5 Mreženje

3. Financiranje in upravljanje programa
3.1. Financiranje programa

3.2. Vodenje
in koordinacija

20

Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in
cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih
ciljev
in rezultatov programa.

12

Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti
in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja,
usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki
administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.

8
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Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk,
pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in
upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo
zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril
dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede
na zbrane točke do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2013–2014, ki je del
razpisne dokumentacije.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite,
v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Nezavarovani PZ 2013–2014«. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj
z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2013.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 12. ure, dne 19. 4. 2013, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljub
ljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
X. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 22. 4. 2013
in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje
vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 2130-13-0133

Ob-2007/13

Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 14/13
– popr. In 110/11 ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 104/12), Proračun za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28. 12.
2006, str. 0005–0010), Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), Programa spodbujanja
konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015
in sprememb (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5,
z dne 4. 2. 2010), št. 30301-2/2010/12, z dne 20. 5.
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2010), št. 30301-2/2010/16, z dne 17. 2. 2011 in
št. 30301-2/2013/4 z dne 13. 3. 2013) in Sheme državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji«
(številka priglasitve: M003-1783262-2010) in njene dopolnitve št. M003-1783262-2010/II z dne 20. 3. 2013,
objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo), Kotnikova 5, 1000
Ljubljana,
javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega podjetništva
v Pomurski regiji
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje
dejavnosti socialnega podjetništva/ ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (pro
izvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati
k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela,ter krepiti
inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 – v nadaljevanju
ZSocP), in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. so na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran sedež
ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015,
2. niso podjetja v težavah, ne prejemajo in niso
v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja
v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS,
št. 44/07 – UPB2, 51/11),
3. imajo poravnane vse zapadle davke in druge
obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni
razpis (dokazilo: Obrazec št 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Prijavitelj v vlogi priloži še potrdilo pristojnega davčnega
urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah
v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis,
4. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede
na dan oddaje vloga niso bila 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 in 23/12)
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev),
5. niso na seznamu sub
jektov, za katere velja
omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
6. lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja
denarja in financiranja terorizma v skladu z definicijo
19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10
in 77/11).
III. Višina sredstev in način financiranja
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih
sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.500.000,00 EUR.
Nepovratna sredstva se razpisujejo za triletno obdobje
in sicer za leta: 2013, 2014 in 2015.
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Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena
na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 960610 – Razvoj Pomurja.

Vir sredstev
PP 960610 - Razvoj Pomurja

Leto 2013/ EUR

Leto 2014/ EUR

Leto 2015/ EUR

skupaj/ EUR

300.000,00

600.000, 00

600.000,00

1.500.000,00

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do
največ 100.000 EUR za posamezno leto, upoštevajoč
omejitev po pravilu »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški
Upravičene stroške predstavljajo:
a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin:
– bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,
b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva,
c) stroški najema poslovnih prostorov v katerih se
opravlja dejavnost socialnega podjetništva.
Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru,
da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje
dejavnosti socialnega podjetništva.
Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je
dobil sredstva državne pomoči ne sme odsvojiti še nadaljnja tri leta po zaključku projekta.
V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta 2013 in 2014 in 2015.
Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja
upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju
nastali od datuma izdaje sklepa o dodelitvi sredstev za
sofinanciranje projekta pa do konca izvajanja projektnih
aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2015 in bo prijavitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu izstavil
zahtevek za izplačilo najkasneje do 25.10. za tekoče
proračunsko leto.
MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju do najkasneje 25. 10. 2013 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2013, za pogodbeno dogovorjeno
sofinanciranje v letu 2014, najkasneje do 25. 10. 2014
in za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015,
najkasneje do 25. 10. 2015.
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za izplačilo po
posameznem proračunskem letu je do 25.10. v tekočem letu.
Dodeljena in neporabljena sredstva iz tekočega
proračunskega leta se ne morejo prenašati v naslednje
proračunsko leto.
VI. Način in rok za predložitev vlog
Prvi rok za oddajo prijav je 30 dan od objave tega
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
zadnji rok za oddajo vloge na tem javnem razpisu je
15. 12. 2013. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred zadnjim rokom za oddajo vloge, bo
ministrstvo objavilo zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži
le eno (1) vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana
tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva
prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in
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mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge,
poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo
označene s poštnim žigom do 15. 12. 2013 in vloge,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo
v vložišče ministrstva, prispele do 15. 12. 2013. Osebno
oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le,
če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do
15. 12. 2013, do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR
za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji«.
Za označevanje vloge na ovojnici se mora uporabiti obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Oprema
ovojnice v razpisni dokumentaciji). Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
VII. Postopek izbora prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi
pogojev in meril, določenih v tem javnem razpisu.
V postopku ocenjevanja kakovosti se bodo vloge
ocenjevale s stališča skladnosti s cilji tega razpisa opredeljenih na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji, Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske
regije v obdobju 2010–2015, Zakona o socialnem podjetništvu in na podlagi meril za izbor projektov. Kolikor
bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen
z navedenimi cilji ali izkazuje negativen vpliv na enake
možnosti in krepitev socialne vključenosti, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril
za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih
ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna
komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za
sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja
dosežejo skupaj najmanj 72 točk). Kolikor bo skupna
vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
Kolikor skupna vrednost predlaganih projektov, ki so
dosegli minimalni kakovostni kriterij, ne bo presegla
razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane
nerazporejen.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva,
se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev
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odloči glede na število načrtovanih zaposlitev oseb iz
ranljivih ciljnih skupine, pri čemer bodo imeli prednost
projekti z višjim številom načrtovanih zaposlitev za polni
delovni čas oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Preostanek
sredstev se lahko podeli naslednjemu na lestvici tudi,
če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino
sredstekolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom
sofinanciranja projekta.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva, www.
mgrt.gov.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi dokončnega
sklepa o izboru, ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku
8 (osmih) dni od prejema poziva za podpis pogodbe
o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
VIII. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj
izpolnjuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Pri točkovanju vlog se bo upoštevala naslednja
ocenjevalna lestvica:
Merilo: število predvidenih novih zaposlitev oseb iz
ranljive skupine, se točkuje na naslednji način:
Št.
točk
1 zaposlitev osebe iz ranljive skupine

10

2 zaposlitvi osebe iz ranljive skupine

20

3 in več zaposlitev osebe iz ranljive skupine

30

Ostala merila:
– ustreznost projekta,
– izvedljivost projekta,
– stroškovna učinkovitost,
– usposobljenost za izvedbo projekta,
– zagotavljanje trajnosti,
se točkujejo po naslednji lestvici:
Ocena

Št.
točk

povsem ustrezno

5

ustrezno

4

sprejemljivo

3

pogojno sprejemljivo

1

neustrezno/nesprejemljivo

0
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Točke so porazdeljene za posamezno merilo na
način:
Merilo

Največje
št. točk

1.

Število novih zaposlitev oseb iz
ranljive skupine

30

2.

Ustreznost projekta

35

3.

Izvedljivost projekta

25

4.

Stroškovna učinkovitost

15

5.

Usposobljenost za izvedbo
projekta

20

6.

Zagotavljanje trajnosti

20

Skupaj

145

Največje skupno možno število doseženih točk je
145. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščene le vloge, ki bodo dosegle najmanj 72 točk.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.mgrt.gov.si
ali www.rra-mura.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik
Magdič, na tel. 02/534-80-21.
Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje
podatke o:
– pravni podlagi,
– namenu in ciljih,
– pogojih za kandidiranje,
– financiranju,
– upravičenih stroških,
– postopku izbora prijavljenih projektov,
– merilih za izbor projektov,
– pridobitvi razpisne dokumentacije,
– varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnostih,
– prijavnih obrazcih in prilogah
– prepoved vplivanja na delo razpisne komisije.
Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi
z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.
mgrt.gov.si in spletni strani, www.rra-mura.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 5100-4/2013-1

Ob-1995/13

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 znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom
ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00,
RS-MP, št. 17/00), Protokola devetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, podpisanega 8. novembra 2011 v Ljubljani, Javna agencija

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
ter Bosno in Hercegovino 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 (do
14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev
in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo
skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015. Za mlajše
raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande (največ do pet let po doktoratu)), obeh držav bodo
sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo za
mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine dodatno
sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesecev) v Republiki Sloveniji.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija
in Bosna in Hercegovina.
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 z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj raziskovalcev Bosne in Hercegovine
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in raziskovalcev Bosne in Hercegovine 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 in 45/12). 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 vodja in vodja projekta iz
Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije
(v BiH: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića 33, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, 78000
Banja Luka. Kontaktne osebe v BiH so: Biljana Čamur, Ministrstvo za civilne zadeve, tel. 00387 492-552,
e-pošta: biljana.camur@mcp.gov.ba, v Ministrstvu za
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znanost in tehnologijo Republike srbske Vinko Bogdan,
tel. 00 38751 355-721, e-pošta: V.Bogdan@mnk.vladars.net, v Federalnem ministrstvu za izobraževanje in
znanost Jasmin Branković, tel. 00 38736 355-721, e-pošta: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011,
poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-1/2011-8 z dne 19. 11. 2012. Prednost bodo
imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi/največ do
pet let po doktoratu) obeh držav. Finančno ovrednoten
izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu
leta 2013. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, 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
100.000,00 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 Bosni in Hercegovini;
– stroške bivanja za raziskovalce in Bosne in Hercegovine 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 raziskovalce iz Bosne in Hercegovine
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;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob dodatno
odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji; Agencija
bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine, ne glede na dolžino bivanja (kratki
ali dolgi obiski), 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.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2014 do 31. decembra 2015.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter
opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2013 na
spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če
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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 15. 7. 2013, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. 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-BA-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.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino 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 15. 7. 2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15. 7. 2013, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 15. 7. 2013, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – 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.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 7. 2013 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni predvidoma do konca leta 2013.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 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
Ob-1948/13
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za
Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: RC) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občinami MO Novo
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mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika,
Mirna, Mirna Peč, Mokronog -  Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice,
Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju z bankami NLB
d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d.,
Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka
d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d.,
Banka Koper d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d., SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu
razpis
posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva
(Mikrokrediti) za leto 2013
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2012 dalje in v letu 2012 niso koristili
mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom
malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim
osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2013 dalje
in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so
iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko
(v nadaljevanju: GSD) za leto 2013 prejeli posojilo za
nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ
in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša
690.000 EUR, in sicer:

Občina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MO Novo mesto
Občina Črnomelj
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Metlika
Občina Mirna
Občina Mirna Peč
Občina Mokronog - Trebelno
Občina Semič
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Skupaj

Razpis posojil
2013
(v EUR)
325.000
25.000
25.000
15.000
20.000
5.000
20.000
5.000
30.000
55.000
60.000
25.000
5.000
45.000
5.000
25.000
690.000

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2013.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1.
2012 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe
z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od
1. 1. 2013 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila
posojila zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje
števila zaposlenih pri delodajalcu,

3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev
GSD za leto 2013 prejeli posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci
iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo
zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen
(investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki
sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz
sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima
prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje
vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma
pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja
v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca
ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma
čas odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor
za odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:

5.000,00 EUR za samozaposlitev
oziroma vsako delovno mesto, ki
ustreza razpisnim pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za
obratna sredstva, če je prejel
posojilojemalec posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega
vozila iz GSD za leto 2013 za
realizacijo investicije v vrednosti do
50.000,00 EUR,

Obrestne mere
za posojila:

10.000,00 EUR/investicijo, za
obratna sredstva, če je prejel
posojilojemalec posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega
vozila iz GSD za leto 2013 za
realizacijo investicije v vrednosti
nad 50.000,00 EUR.
5,1 % nespremenljivo nominalno
letno
(NLB, Probanka, Hranilnica LON,
Delavska hranilnica, SKB) ali

Odplačilna doba:

6-mes EURIBOR + 2,5 %
(Hranilnica LON, Banka Koper).
od 1 do 3 leta z možnostjo
6 mesečnega moratorija na
odplačilo glavnice.
v skladu s tarifo banke.

Stroški posojila
pri banki:
Stroški obdelave 25,00 EUR +DDV (razen za
posamezne vloge podjetnike začetnike in za prosilce,
RC:
ki so v letu 2013 ta strošek že
plačali).
Način odplačila
obročno, v mesečnih, trimesečnih
posojila:
ali polletnih obrokih, po dogovoru
z banko podpisnico pogodbe.
Zavarovanje
po pogojih banke, z možnostjo
posojila:
garancije RC GSD od 50 % do
60 % odobrenega kredita.
Strošek garancije: 1 % od vrednosti garancije za
garancijo GSD, ostalo po pogojih
banke.
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4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo
lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani, www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave
o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.
Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu,
bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. RC
bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-1949/13
Na podlagi Pravilnika št. 001/2010 – Garancijske
sheme za Dolenjsko dodatna sredstva za belokranjsko
in kočevsko subregijo in sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center
Novo mesto d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko 2 (v
nadaljevanju: RC GSD2) v sodelovanju z Ministrstvom
za gospodarstvo, občinami Črnomelj, Kočevje, Kostel,
Loški Potok, Metlika in Semič ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica
Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Deželna
banka Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Banka Koper
d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d.,
SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile
k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij garancijske sheme
za Dolenjsko dodatna sredstva za belokranjsko
in kočevsko subregijo (GSD2) za leto 2013
1. Predmet razpisa in splošni pogoji:
RC GSD2 razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 90.000,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem skupnem
znesku 45.000,00 EUR.
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in
Semič.
Posojila in garancije se lahko dodelijo tudi prosilcem, ki imajo sedež podjetja v eni od zgoraj navedenih
občin, investicija pa se izvaja v drugi občini iz regije JV
Slovenija.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, s sedežem
podjetja v eni od zgoraj navedenih občin, za katero ni
več razpoložljivih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD).
Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo 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 Po-
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godbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU
L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
2. Upravičeni stroški investicije
Posojilo se lahko odobri za financiranje začetne
investicije, ki pomeni naložbo v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev
nove poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote,
povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote
v nove dodatne proizvode ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Upravičeni stroški so:
– opredmetena sredstva (materialne investicije):
zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema; v sektorju
prometa se prevozna sredstva in prometna oprema ne
obravnavajo kot upravičena sredstva,
– neopredmetena sredstva (nematerialne investicije): prenos tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic,
licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč,
obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo.
Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih,
vključena morajo biti v osnovna sredstva podjetja in
morajo vsaj tri leta ostati v malem podjetju, ki je prejelo
regionalno državno pomoč.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in
garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila: najmanj 5.000,00 EUR in največ
100.000,00 EUR največ do 75 % predračunske vrednosti
investicije (brez DDV).
Potrebni lastni viri: najmanj 25 % od vrednosti investicije.
Obrestne mere za posojila: 5,1 % nespremenljivo
nominalno letno (NLB, Probanka, Hranilnica LON, Delavska hranilnica, SKB) ali 6-mes. EURIBOR + 2,5 %
(Hranilnica LON, Banka Koper).
Stroški posojila pri banki: v skladu s tarifo banke.
Stroški obdelave vloge pri RC: 25,00 EUR + DDV.
Odplačilna doba posojila: od 1 do 7 let (razen pri
Banki Koper od 1 do 5 let) možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
Način črpanja: v EUR, s predložitvijo dokazil za
dokumentarno uporabo.
Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih (po dogovoru z banko,
podpisnico pogodbe).
Zavarovanje posojila: po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD2 od 50 % do 85 % odobrenega
kredita.
Strošek garancije RC GSD2: 1 % od vrednosti garancije.
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi tudi za
garancijo RC GSD2 v višini od 50 % do 85 % vrednosti
posojila RC GSD2.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami
zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Splošni pogoji za prijavo
Do razpisanih posojil in garancij so upravičena mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v eni od občin, ki sodelujejo pri razpisu (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič). Za opredelitev velikosti podjetij se uporablja Priloga I Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008.
Podjetje mora prispevati 25 % upravičenih stroškov
iz lastnih sredstev.
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Investicija mora biti ohranjena v regiji 3 leta po dokončanju investicije.
Intenzivnost pomoči: za majhna podjetja 50 % upravičenih stroškov (v primeru podjetij, ki delujejo v prometnem sektorju, znaša intenzivnost 30 %).
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
c. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
d. premogovništva,
e. jeklarstva,
f. ladjedelništva,
g. sintetičnih vlaken,
h. podjetja v težavah.
V skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah se upošteva, da je podjetje v težavah:
– v primeru kapitalskih naložb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in
je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta
od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči niso pogojene s prednostjo rabe domačega
blaga pred rabo uvoženega.
Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je naslovnik
neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne
odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito
in nezdružljivo s skupnim trgom.
Velja zgornja meja pomoči za vsoto vseh javnih
sredstev (proračun RS, občin in EU), ki jih upravičenec
prejme za iste upravičene stroške. Če je prejemnik za
iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi
drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči
(vključno z de minimis pomočjo) ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala, zaprosi za pomoč, znaša najvišja dovoljena stopnja
intenzivnosti pomoči za mala podjetja do 40 odstotkov
upravičenih stroškov naložb. Znižanje ne presega zneska vloženega tveganega kapitala.
Regionalna karta državnih pomoči je določena
z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06 z dne 11. 7. 2006, 3. člen).
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Višina pomoči se v primeru poroštva izračuna na
podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v Obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za
državno pomoč v obliki poroštev, in sicer:
Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača
podjetje:
Višina državne pomoči = znesek poroštva × (premija varnega pristana – plačana premija)
Premija varnega pristana se določi v skladu s tabelo
v točki 3.3. Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL EU
C št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008, str. 10). Za majhna
in srednje velika podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne
sposobnosti ali bonitetne ocene, se premijo varnega
pristana določi na 3,8 %.
Višina pomoči se v primeru kredita izračuna kot
razlika med dejansko in tržno obrestno mero, upoštevajoč tudi morebitne ugodnejše kreditne pogoje. Tržno
obrestno mero predstavlja veljavna referenčna obrestna
mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za finance,
povečana za ustrezno stopnjo v skladu s tabelo na strani
8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja
referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL EU
C št. 14/2008 z dne 19. 1. 2008, str. 6).
Za posojilojemalce, ki nimajo zgodovine kreditne
sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna
iz računovodskih izkazov, je potrebno izhodiščno referenčno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih
točk.
Podjetje mora predložiti zahtevek za pomoč pred
začetkom izvajanja projekta, v nasprotnem primeru ni
upravičen do pomoči.
Prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev poda
RC GSD2 pisno izjavo o morebitnih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
vključno z de minimis pomočjo.
RC pisno obvesti prejemnika po kateri shemi je bila
dodeljena pomoč ter o višini pomoči.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij bodo imeli
prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC
GSD2 bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona
Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje,
kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10.
Vloga je na razpolago tudi na spletni strani, www.
rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo
se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane
bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in
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vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave
o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev
posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD2
bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-1950/13
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za
Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto
d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju:
RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto,
Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog -  Trebelno,
Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter bankami NLB
d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d.,
Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka
d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d.,
Banka Koper d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d., SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme
za Dolenjsko (GSD) za leto 2013
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 3.137.500,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem skupnem
znesku 1.568.750,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki
imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah:
Občina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MO Novo mesto
Občina Črnomelj
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Kostel
Občina Loški potok
Občina Metlika
Občina Mirna
Občina Mirna Peč
Občina Mokronog - Trebelno
Občina Semič
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
SKUPAJ

Razpis posojil 2013
(v EUR)
1.013.300
163.100
115.800
216.000
15.200
22.600
140.000
27.000
138.400
27.200
99.000
203.400
291.000
36.900
107.100
221.800
87.600
212.100
3.137.500

Razpis garancij 2013
(v EUR)
506.650
81.550
57.900
108.000
7.600
11.300
70.000
13.500
69.200
13.600
49.500
101.700
145.500
18.450
53.550
110.900
43.800
106.050
1.568.750
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2013.
Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma
se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji
JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno
enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s
stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas
in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih
sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa
poslovnih prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške
nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in stroški testiranja.
Upravičeni so stroški nastali od 1. 1. 2013 dalje.
Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi
največ 20 % skupne mase razpisanih posojil za posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina
odloči drugače.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in
garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR,
največ do 70 % predračunske vrednosti investicije (brez DDV),
maksimalni znesek posojila namenjenega financiranju obratnih sredstev je
10.000 EUR.

Potrebni lastni viri:

najmanj 30 % od vrednosti investicije.

Obrestne mere za posojila:

5,1 % nespremenljivo nominalno letno
(NLB, Probanka, Hranilnica LON, Delavska hranilnica, SKB) ali
6-mes EURIBOR + 2,5 % (Hranilnica LON, Banka Koper)

Stroški posojila pri banki:

v skladu s tarifo banke.

Stroški obdelave vloge pri
RC:

25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike).

Odplačilna doba posojila:

od 1 do 7 let za financiranje investicij (max 5 let pri Banki Koper),
od 1 do 3 leta za financiranje obratnih sredstev,
možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.

Način črpanja:

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo.

Način odplačila posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe).

Zavarovanje posojila:

po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50 % do 60 % odobrenega
kredita.

Strošek garancije RC GSD:

1 % od vrednosti garancije.
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom za financiranje
investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini od
50 % do 60 % vrednosti posojila RC GSD. Pri posojilu za financiranje obratnih sredstev ni možno pridobiti
garancije.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami
zavarovanja glede na tveganost naložbe.
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4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za majhno
družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register izveden pred podpisom
posojilne pogodbe,
– fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva. Izjemoma
se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji
JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno
enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s
stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas
in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ni upravičen
do financiranja obratnih sredstev.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem
postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij bodo imeli
prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD
bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona
Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vloga je
na razpolago tudi na spletni strani, www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave
o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.
Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu,
bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC
GSD bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št.

25 / 22. 3. 2013 /

Stran

Ob-1970/13
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 19/09) objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju
knjige za leto 2013 (v nadaljevanju: JR4–USP–2013).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa
tudi na naslovu, www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS, dne 22. 3. 2013 in se izteče dne 22. 4. 2013.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1965/13
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), drugega
odstavka 27. člena, drugega odstavka 36. člena, drugega odstavka 39. člena in prvega odstavka 47. člena
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12),
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju:
razpis):
– javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2012/13;
– javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2013;
– javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto
2013.
Razpisi iz prve do tretje alineje tega obvestila se
pričnejo z dnem 22. 3. 2013 in se zaključijo z dnem
22. 4. 2013. Besedila navedenih razpisov so objavljena na spletnem mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.
film-center.si, v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Ob-1969/13
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12)
ter Liste mentorjev, ki bodo v letu 2013 usposabljali mlade raziskovalce, ki jo je sprejel Znanstveni svet Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
na seji dne 10. 12. 2012 s sklepom št. 6316-3/2012-832
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta
Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, objavlja
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javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za
raziskovalno področje rastlinska produkcija
in predelava pri izbranem mentorju za leto
2013 v okviru znanstvene vede Biotehnika na
raziskovalnem področju: Rastlinska produkcija
in predelava (bioznanosti)
Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo
na spletni strani: www.ihps.si in po tel. 03/712-16-00,
712-16-26. Rok za oddajo prijave je 5. 4. 2013.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Št. 330-01/2013

Ob-1928/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 124/07) ter Odloka
o proračunu Občine Cankova za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 14/12) objavlja Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova
razpis
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
na področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju
razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Cankova za leto 2013 v okvirni višini 28.000,00 EUR na
proračunski postavki 401105 »Kompleksne subvencije
v kmetijstvu«.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska
višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Ukrepi in upravičenci
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od objave razpisa in do 30. 4. 2013. Vsa
dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti se morajo
oddati najkasneje do 30. 10. 2013. Za vse razpisane
ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo
dodeljevati za že izvedene aktivnosti.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na
območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih
z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih
območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
s sedežem na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov,
gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.)
na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih
primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma ne stanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (v
lasti mora imeti vsaj pet let po nakupu, v nasprotnem
primeru, se sredstva morajo vrniti),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd…),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10 % upravičenih stroškov naložbe,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada
(sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore,
nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe,
– predračun, račun in obvezno dokazilo o plačilu
stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije
za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjeva-
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nje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne
storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
3.1 na področju izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
3.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje osebe,
3.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
3.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev
tehnične podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in
upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so
za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju
občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve 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 se omeji na
sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina
z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba
ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za
organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za
udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih
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družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz,
stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov
za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR
na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan.
Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih
let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
razpisu za naslednji dve leti.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem listu RS do
30. 4. 2013.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občinske uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na
spletni strani Občine Cankova: www.cankova.si. Vloga
se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« neposredno
v sprejemni pisarni Občine Cankova ali pa se pošlje
na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela
do 30. 4. 2013, oziroma vloga, poslana priporočeno
po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 4. 2013. Na
hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov
prijavitelja.
VI. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem
redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo
na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga
komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 30. 4. 2013 se kot prepozne zavržejo.
VII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 124/07) ter Odloka
o proračunu Občine Cankova za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 14/2012) objavlja Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova
razpis
za dodelitev državnih pomoči de minimis
za ohranjanje in razvoj podeželja
v Občini Cankova za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na
območju Občine Cankova, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013
v okvirni višini 1.200,00 EUR na proračunski postavki
401105 »Kompleksne subvencije v kmetijstvu«.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska
višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100 % upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne
pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
III. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta
za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun in obvezno dokazilo o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 1. 2013 in do 30. 4. 2013; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije,
– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene

storitve od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013; dokazilo o plačilu
računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2013 do 30. 4. 2013; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen
blagajniški prejemek.
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan.
Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih
let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
razpisu za naslednji dve leti.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 4. 2013.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu
uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na spletni
strani Občine Cankova; www.cankova.si. Vloga se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis
kmetijstvo – de minimis« neposredno v sprejemni pisarni
Občine Cankova ali pa se pošlje na naslov Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Pravočasno prispela
vloga je tista, ki bo prispela do 30. 4. 2013, oziroma
vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do
vključno 30. 4. 2013. Na hrbtni strani kuverte morata biti
polni naziv in naslov prijavitelja.
VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem
redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo
na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga
komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo
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pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 30. 4. 2013 se kot prepozne zavržejo.
VII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
Ob-1930/13
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11), na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in
določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013
(Uradni list RS, št. 107/12) Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do
50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini
Krško,
– društva s sedežem v Občini Krško, ki predložijo
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko
omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni
rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec
gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne
uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
5. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07, 30/10),
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– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 98/07, 30/10),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše
izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško
(Uradni list RS, št. 73/12) obvezuje priključiti na javno
kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08, 57/12) se malih čistilnih naprav ne
sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška
cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja
Na podlagi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje
objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04,
103/06) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad,
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju Občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2013, pod proračunsko postavko 4055 –
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120, v višini
90.000,00 EUR.
Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so
namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov
v okvirni višini 45.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 45.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev
v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2011 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za
posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR
z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt,
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je nave-
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dena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna
dela, zemeljska dela – maks. 12,00 EUR z DDV na
tekoči meter).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so
navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno
vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni
razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško,
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do
prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in
vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno
in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za
oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so
navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem
računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem
računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum
izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave
o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
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upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. Kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 430-0024/2013-1

Ob-1931/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi 219. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
(Uradni list, RS št. 11/13), in 31. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu
2013 na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.700 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki
urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto 2013;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in
2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
– Pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/10, s spremembami).
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in
pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
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– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani
z delovanjem društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2013. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2013.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani: www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna
oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 22. 4. 2013, do 12.ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni
strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na
sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«
s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 22. 4. 2013, ob
12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog
opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu
oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih
sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči
župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4, določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12
in 7/13) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti vin iz
Bizeljsko-sremiškega in Dolenjskega vinorodnega
okoliša v Občini Brežice v letu 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih s promocijo
vin znotraj Bizeljsko-sremiškega in Dolenjskega vinorodnega okoliša in so se promocijske aktivnosti izvajale
oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2013 do 20. 11.
2013.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so vinogradniška društva in društva, ki se ukvarjajo s promocijo
vin iz Bizeljsko-sremiškega in Dolenjskega vinorodnega
okoliša in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 2 leti,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na
področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakonodaja,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista
društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane
iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani samo projekti oziroma aktivnosti, ki vključujejo promocijo vin iz
Bizeljsko-sremiškega in Dolenjskega vinorodnega okoliša v Občini Brežice, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti tega vina na domačem trgu. Kolikor aktivnost
promocije ne vključuje oba vinorodna okoliša, društvo ni
upravičeno do sredstev.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo
spletnih strani, izdelavo propagandnega materiala, stroški povezani s predstavitvami po Sloveniji, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševanje v medijih,
stroški prireditev, stroški najema prostorov za izvedbo
prireditev in izvedbo ocenjevanja vin, stroški ocenjevanja vin kot so: stroški degustatorjev, tisk biltena, oglaševanje, tisk priznanj, računalniška obdelava podatkov
ocenjenih vin, stroški opreme potrebne za izvedbo degustacije (kozarci, vrči ...).
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo vin iz Bizeljsko-sremiškega in Dolenjskega vinorodnega okoliša do 70 % celotne vrednosti
upravičenih stroškov na osnovi dokazil o izvedenih delih
(kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti s prilogami kot so fotografije, letaki, vabila, bilteni itd).
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje je 4.500,00 EUR
na proračunski postavki: 1310-Bizeljsko-sremiška in
Podgorjanska VTC. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
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razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva
sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega
je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila
o delu).
4. Vsebinska in finančna predstavitev-  za vsako
prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno
stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve
(prihodki).
5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov ali blagajniški izdatki). Dokazila pod to točko se
dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene do razpisa.
V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za črpanje
sredstev.
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani
dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 15. 4.
2013 na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana
v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – javni razpis za promocijo vin.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki
jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini
Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno,
bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, direktor občinske uprave s sklepom
sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
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7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2013. Prejemniki
sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30.11.213 pisni
zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o opravljenem delu.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki
obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave ali
od njega pooblaščena oseba Občine Brežice s sklepom
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku
8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi
izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva
na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si ali
pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur
na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič,
tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si,
v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 122-0003/2013-202
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in
Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva
v Občini Ravne na Koroškem 2013 objavlja Občina Ravne na Koroškem, objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji.
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja
odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne
na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog,
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta
– 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog
v Občini Ravne na Koroškem:
– preventivne delavnice in koordinacija programa
(usklajevanje s šolami in predavatelji) se izvajajo v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
– 30 točk,
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk,
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo
zasvojenosti …) – 30 točk,
– vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol,
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske
otroke …) – 30 točk,
– vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan (šolsko
leto 2013/2014) – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za
izvajanje programa do višine 800 €,
2. za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 3.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2013.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 10. 4. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
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s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti
od drog – 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 11. 4. 2013 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 22. 3. 2013.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0004/2013-202
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega
varstva v Občini Ravne na Koroškem 2013, objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti za
zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2013.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato,
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da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem
socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč v funkcionalni
obliki (plačilo položnic) – 30 točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk.
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 10.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2013.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene
do vključno srede 10. 4. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti – 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 11. 4. 2013 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti,
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka 22. 3. 2013.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega
varstva v Občini Ravne na Koroškem 2013, objavlja
Občina Ravne na Koroškem, objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje
nasilja v družini.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem, ali imajo njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost izobraževanja in vzgoje, socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja nasilja v družini imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti za vzgojo in izobraževanje,
socialno varstvo, zdravstveno varstvo, za izvajanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine
Ravne na Koroškem, ki izvajajo:
– preventivne delavnice, srečanja, okrogle mize, delavnice za osveščanje, šolo za starše, razna predavanja
(za vse generacije) za dejavnosti preprečevanja nasilja.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno.
Splošni pogoji:
– da bodo aktivnosti izvajalca za izvajanje programa potekale v prostorih v Občini Ravne na Koroškem
– 30 točk,
– da so programi izvajalca usmerjeni izključno aktivnostim preprečevanja nasilja v družini – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju nasilja v družini v Občini Ravne na
Koroškem:
– Izvajanje preventivnih delavnic, srečanj, predavanj, okroglih miz z namenom osveščanja občanov
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o problematiki nasilja v družini, posledicah, ukrepih in
rešitvah kako iz teh težkih situacij (vseh generacij) –
30 točk.
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se
želijo učiti in odraščati skupaj z svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk.
– Vključenost učenja v skupini (pomoč staršem pri
premagovanju razvojnih kriz in težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo
med starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen odnos
...) – 30 točk.
– Izvedba šole za starše (organizacija srečanj
in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk.
– Vključevanje raznih instrumentov za osveščanje
ljudi o problematiki nasilja (informativne zloženke, razne
akcije osveščanja, drug informativni material) – 15 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2013.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 10. 4. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja nasilja
v družini – 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 11. 4. 2013 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani, www.
ravne.si od vključno petka, 22. 3. 2013.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1947/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, št. 57/12) ter 7. člena Odloka
o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na
domu v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 89/11) Občina
Idrija objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe pomoči družini na domu
v Občini Idrija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Idrija, Mestni
trg 1, 5280 Idrija.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za
izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini
Idriji.
3. Vrsta in opis storitve: storitev obsega socialno
oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti
institucionalno varstvo in mobilno pomoč.
Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli
za 10 let, z možnostjo podaljšanja za enako časovno
obdobje.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: javno
službo pomoči na domu na območju Občine Idrija lahko
izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za
opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme,
kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje
javne službe,
– da ima reference,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti v ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
ponudnik, kateremu bo podeljena koncesija, bo v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel vse
izvajalce(ke) neposredne oskrbe, ki so že zaposleni(e)
pri dosedanjem izvajalcu te storitve na območju Občine
Idrija, DU Idrija.
6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje Občine Idrija.
7. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija: upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe,
ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje
v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti.
8. Način financiranja storitev, ki so predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih
zavezancev.
9. Merila za izbor: pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do 50 točk,
– program dela – do 20 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 10 točk,
– začetek izvajanja koncesije – do 10 točk.
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10. Rok za prijavo na javni razpis: ponudnik mora
svojo ponudbo na javni razpis oddati do 8. 4. 2013, do
10. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici na naslov: Občina Idrija, Mestni trg1, 5280 Idrija, s pripisom
»Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka.
11. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne
8. 4. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Idrija, Mestni
trg 1, 5280 Idrija. Odpiranje bo javno. Na odpiranju so
lahko prisotni ponudniki. Predstavnik prijaviteljev se bo
moral izkazati s pisnim pooblastilom.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje
socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni
po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo
popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na
tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije.
12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe:
koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval
vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo
zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo
koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Idrija.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta ter na spletni strani Občine Idrija, www.idrija.si.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih pojasnil in
informacij: Maja Majnik, služba za družbene dejavnosti,
maja.majnik@idrija.si, tel. 05/373-45-16.
Občina Idrija
Št. 330-01/2013-01
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 92/07), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
na področju kmetijstva in podeželja
v Občini Komen za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva in podeželja.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Komen) ter v skladu
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini
20.000 EUR ter 110202 Delovanje in izobraževanje društev v višini 3.500 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je
sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in
mednarodne odnose (št. zapisnika 011-03/2013-04), bo
občina v letu 2013 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini
14.000 EUR;
– Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini
2.000 EUR;
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
3.500 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah v višini 2.000 EUR.
– Naložbe v opravljanje storitev in trženje pro
izvodov in storitev s kmetij v višini 1.000 EUR.
C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini
1.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna
sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug
ukrep.
III. Splošna določila
– pomoč se lahko dodeli:
– pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem
v Občini Komen,
– članom kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju
Občine Komen,
– organizacijam, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine ali
regije ter
– registriranim stanovskim ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva in
prehrane na območju občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli
javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s Pravilnikom,
– če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za plačilo
davkov, taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih
stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za
refinanciranje obresti, investicij v prostore za zasebno
rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že
prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva
iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do
stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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 tem pravilniku za naslednji
dve leti. V primeru odstopa od pogodbe oziroma da upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti,
– vlagatelji (razen organizacij in društev) morajo
imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Komen,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse
ukrepe skupaj je 5.000 EUR letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil
traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za
celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja
njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem
znesku do 5.000 EUR. Kolikor je vlagatelj v preteklih
letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči
(5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo ni upravičen več,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11), veljajo omejitve poslovanja v skladu z navedenim členom,
– Upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih
pogojev in meril, navedenih pri posameznih ukrepih
v tem razpisu oziroma Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za
nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki
ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2013.
Ukrepi »Skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti že pred izdajo
upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški
pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 8. novembra 2013 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu 2013.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti,
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– pomoč se lahko dodeli za primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov,
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za
nadomestitev,
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu
se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
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– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi
Skupnosti ter na območju Občine Komen,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na
vrsto proizvodnje ter upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali,
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov: samo za večletne
nasade sadnega drevja, jagodičevja in njivskih zelišč
in sicer:
– če gre za povečanje že obstoječih večletnih
nasadov je najmanjša površina postavitve iste kulturne
vrste 1000 m2, ob skupni površini najmanj 3000 m2;
– če gre za prvo postavitev večletnih nasadov je
najmanjša površina postavitve iste kulturne vrste skupno 3000 m2;
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in
izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1
pogodbe ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (samo sadno
drevje, jagodičevje in njivska zelišča): stroški nakupa
sadilnega materiala, priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo: nakup in montaže nove tehnološke opreme za
krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč za gradnjo
v vrednosti 10 % upravičenih stroškov.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod
točko a.1.1.:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2013,
– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Postavitev večletnih
nasadov
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
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– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt postavitve pripravi pristojna institucija.
K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe v gradnjo in
adaptacijo hlevov in skladišča za krmo
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in
tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna
institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi).
K prijavi je potrebno priložiti – Stroški za nakup
kmetijske mehanizacije
– pri nakupu gozdarske opreme oziroma mehanizacije za delo v gozdu je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni
list, najemna pogodba),
– predračun iz tekočega leta (na predračunu morata biti razvidna datum ter ime in priimek vlagatelja).
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka se upošteva predračun
priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu
sredstva ne bodo nakazana.
K prijavi je potrebno priložiti – Stroški nakupa zemljišč
– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu
vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba
po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih
stroškov investicije brez DDV, za nakup zemljišč v vrednosti do 10 % upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– 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 odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2013,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna
površina pašnika in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za to pristojna institucija;
– predračuni za opremo.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha,
obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8 GVŽ/ha.
Pri izračunu upravičenih stroškov se upoštevajo
priloženi predračuni.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu
vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba
po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih
stroškov investicije brez DDV.
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A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru
društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane, na
območju občine ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na področju
kmetijstva in turizma, na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji ali 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 sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih
do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– izjavo o višini pridobljenih ali pričakovanih sredstev
iz drugih virov (občin),
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet podpore,
– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb
z območja Občine Komen,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično pomoč zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije do 100 %
upravičenih stroškov brez DDV. Pomoč se dodeli v obliki
subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
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– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: 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 Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2013,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo
pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo,
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe investicije,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma
dokazila o izvedenih delih (priložiti je potrebno račun
ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec
priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila
o nabavi opreme,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
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 dopolnilne dejavnosti
na kmetiji,
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje pro
izvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na
kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven
kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano s kmetijsko
in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci:
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
Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2013,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo
pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev,
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– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma
dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun
ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec
priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila
o nabavi opreme.
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.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
500 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
C. Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije (leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje
vrste namenov: za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za
nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega
pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem
obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so
navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog,
mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in
v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim
dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni
ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »Ne odpiraj
– Javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa
priimek in ime in naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo odpirala in
bodo vlagateljem vrnjene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno
pozove, naj 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. Na podlagi ocenjevanja
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vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih
stroškov posamezne investicije oziroma programa. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije. O dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve
sredstev v skladu s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih
v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija
na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve
sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dovoljene
zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev
sicer upravičeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska
dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da
upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena oziroma lahko
z investicijo prične, vendar so upravičeni stroški le tisti, ki
nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev.
Aktivnost (nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do 8. 11. 2013. Do 8. 11. 2013 mora upravičenec
Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev
po sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi ustreznimi
dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno
originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek
in podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna višina
plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu
investicije ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom
o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala
le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu
izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila
pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa dalje
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223
Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine
Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj,
tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 478-0011/2012

Ob-1952/13

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
2. Predmet prodaje:
a) zemljišče parc. št. 67/7, v izmeri 867 m2 (izhodiščna cena: 31.212,00 € +20 %DDV);
b) zemljišče parc. št. 67/13, v izmeri 778 m2 (izhodiščna cena: 31.120,00 € +20 %DDV);
c) zemljišče parc. št. 67/18, v izmeri 1012 m2, (izhodiščna cena: 52.624,00 € +20 %DDV);
d) zemljišče parc. št. 67/16, v izmeri 475 m2 (izhodiščna cena 24.700,00 € +20 %DDV).
Vsa zemljišča od točke a) do točke d. so v k.o. 1897
Nevlje, namenjena so za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (v osnutku Odloka o prostorskem načrtu Občine
Kamnik, ki je trenutno v fazi sprejemanja, je za predmetno
območje predvidena izdelava OPPN);
e) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski
cesti 5D (pod objektom Dan in noč), številka dela stavbe
22 v stavbi št. 1287, k.o 1911 Kamnik. Izhodiščna cena je
4.800,00 € +2 % davek na promet nepremičnin;
f) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski cesti
5D (pod objektom Dan in noč), številka dela stavbe 26
v stavbi št. 1287, k.o 1911 Kamnik. Izhodiščna cena je
4.800,00 € +2 % davek na promet nepremičnin;
g) zemljišče parc. št. 364/4, travnik, v izmeri 188 m2,
parc. št. 364/5, stanovanjska stavba, v izmeri 155 m2
in dvorišče, v izmeri 110 m2, parc. št. 568/69, dvorišče,
v izmeri 124 m2 ter parc. št. 410/18, dvorišče, v izmeri
203 m2, vse k.o. 1911 Kamnik.
Zemljišče je namenjeno za stanovanjsko gradnjo,
objekt, ki trenutno stoji na zemljišču pa je predviden za
rušenje.
Nepremičnine pod točko g) so naprodaj v paketu
(posameznih parcel ni možno kupiti).
Izhodiščna cena nepremičnin pod točko g) je skupno
150.000,00 EUR +2 % davek na promet nepremičnin;
h) objekt – koča na Bibi planini, stoječ na parc.
št. 1329/115, stavbišče, v izmeri 340 m2, k.o 1921 Špitalič.
Gre za objekt tlorisne površine 340 m2. Polovica objekta
je pritlična in predstavlja hlev za živali, polovica objekta pa
ima poleg pritličja še mansardo in je preurejena v bivalne
površine. Objekt ni priključen na javna infrastrukturna
omrežja. Zemljišče okoli objekta ni v lasti prodajalca.
Izhodiščna cena nepremičnine pod točko h) je
85.000,00 EUR+2 % davek na promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje:
a) Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno« zato kasnejše reklamacije v primeru
napak ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija s strani župana ugotovila, da
je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika.
c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico zadržati
vplačano varščino.
d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po prejemu
računa, ki ga izstavi prodajalec po podpisu pogodbe, je
bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Občina bo ZK dovolilo kupcu izstavila šele po plačilu
celotne kupnine.
e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20 % DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe
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lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
4. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena je navedena ob posameznem predmetu prodaje.
5. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost
ponudbe in sicer v višini 10 % od izhodiščne cene za
posamezno nepremičnino na račun Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100 in sicer do
roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v roku 30 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od prejema računa s strani prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
b) 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, za katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5 e) tega razpisa.
c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno
18. 4. 2013.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po
pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine« na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb
oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.
e) 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,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.
6. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin
lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-53 ali
e-naslov: ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba
Ivanka Ogrinec.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 4. 2013, ob 9. uri v prostorih Občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik (soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od
izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več
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ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje
poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
preteku roka za javno zbiranje ponudb.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem
znesku.
Občina Kamnik
Št. 0095/2013

Ob-2009/13

Na podlagi 7. člena in v povezavi z drugim odstavkom 8. člena Odloka o oglaševanju in obveščanju na območju Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/11)
in sklepa župana o začetku postopka št. 35280-8/2013-1,
Občina Trbovlje objavlja
javni razpis za zbiranje ponudb
za oddajo lokacij za postavitev plakatnih panojev
za oglaševanje in obveščanje na površinah v lasti
Občine Trbovlje
I. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja dejavnosti
(1) Predmet javnega razpisa je oddaja lokacij iz Priloge 1 za postavitev plakatnih panojev za oglaševanje.
(2) S pridobitvijo lokacij prijavitelj pridobi tudi pravico
izvajanja dejavnosti oglaševanja in obveščanja na javnih
površinah in drugih zemljiščih ter objektih, na katerih ima
Občina Trbovlje lastninsko, stvarno ali drugo pravico in
so predmet tega razpisa.
(3) Pravica uporabe lokacij in izvajanje dejavnosti
oglaševanja in obveščanja na lokacijah, ki so predmet
razpisa, se izvaja na območju Občine Trbovlje.
II. Začetek in čas izvajanja dejavnosti
(1) Pravico uporabe lokacij in oglaševanja in obveščanja na lokacijah, ki so predmet tega razpisa pridobi
izbrani prijavitelj za dobo petih let.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z oddajo lokacij in
opravljanjem dejavnosti uredita Občina Trbovlje in prijavitelj s pogodbo.
(3) Prijavitelj pridobi lokacije in pravico izvajanja
oglaševanja in obveščanja na lokacijah, ki so predmet
javnega razpisa z dnem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Prijavitelj je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, je registriran za dejavnost oglaševalskih agencij »73.110« ali posredovanja oglaševalskega prostora
»73.120«.
(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka mora prijavitelj
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali likvidacijskem postopku,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da lahko posluje z naročnikom,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje dejavnosti,
– da izkaže ekonomsko in finančno sposobnost za
izvajanje dejavnosti,
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– da ima ustrezne izkušnje v zvezi z opravljanjem
dejavnosti,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzročil Občini Trbovlje in tretji osebi.
(3) Prijavitelj mora imeti zavarovano odgovornost
za škodo, ki jo lahko povzroči Občini Trbovlje in tretji
osebi zaradi nevestnega izvajanja dejavnosti.
IV. Obvezne sestavine prijave na razpis in dokazila,
ki jih mora predložiti prijavitelj za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja
(1) V prijavi na razpis mora prijavitelj izpolniti naslednje obrazce:
OBR 1

-

podatki o prijavitelju

OBR 2

-

izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih
pogojev

OBR 3

-

ponudba za uporabo lokacij

OBR 4

-

izjava prijavitelja o ustreznosti
in zanesljivosti objekta – plakatnega
panoja

OBR 5

-

izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
osnovne sposobnosti

OBR 6

-

izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
ekonomske in finančne sposobnosti

OBR 7

-

izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
poklicne, strokovne, tehnične
in organizacijske sposobnosti

OBR 8

-

izjava prijavitelja o zavarovanju
odgovornosti za škodo

OBR 9

-

izjava prijavitelja o izkušnjah v zvezi
z opravljanjem dejavnosti

OBR 10 -

vzorec pogodbe
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Vsi obrazci, skupaj z navodili prijaviteljem, so objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje.
(2) Prijavi na razpis mora prijavitelj priložiti naslednje dokumente:
– Izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra
Slovenije.
– Kopijo pogodbe o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi
oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja dejavnosti
z dokazilom o vinkulaciji zavarovalne police v korist
občine.
– Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun prijavitelja,
iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa.
– Letno poročilo za leto 2012, ki je bilo posredovano
v objavo na AJPES.
– Potrjene strokovne reference, ki jih je navedel
v prijavitvenem obrazcu.
– Katalog plakatnih panojev, iz katerega so razvidni
materiali in oblikovanje plakatnih panojev.
Občina ima pravico zahtevati predložitev originalnih
listin oziroma zahtevati dodatna pojasnila.
V. Merila, ki bodo vplivala na izbor prijavitelja
(1) Pri odločanju o izbiri prijavitelja se kot merili
upoštevata predvsem naslednja kriterija:
– ponujena vrednost mesečne najemnine,
– vizualna in estetska podoba objektov.
VI. Rok in način predložitve prijav
(1) Prijavo na javni razpis za zbiranje ponudb je
potrebno oddati najkasneje do 8. 4. 2013, do 14. ure.
VII. Način obveščanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
(1) Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri, skladno
z 8. členom Odloka o oglaševanju in obveščanju na
območju Občine Trbovlje.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 478-7/2011

Ob-1942/13

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na
podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe),
ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013,
št. 478-52/2012, sprejetega 22. 11. 2012, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska
stavba, v izmeri 102 m2, in dvorišče, v izmeri 319 m2,
k.o. 2175 – Jesenice, ki predstavlja:
– stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j,
Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252,
s pripadajočim zemljiščem, in
– pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261.
2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri 271 m2 in njiva, v izmeri
72 m2, k.o. 2175 – Jesenice, ki predstavlja:
– pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na
Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
– pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne
površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno
skupaj.
Preko severnega dela nepremičnine s parc.
št. 988/2, k.o. 2175 – Jesenice, poteka javni komunalni
vod – vodovod (v dolžini ca. 9 m), za katerega si bo
Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist, in
sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja
(dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice, v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje
vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno
korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi
prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini
s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice, v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnini s parc.
št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice, skupaj znaša
107.950,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj
za 50,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj
je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa
s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane
s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine

v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti
prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil
zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 17. 4. 2013 ob 15. uri, v sejni sobi, klet,
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 988/1
in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice v višini 10.795,00 EUR
(10 % izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice,
odprt pri Banki Slovenije št. SI56 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-47872013 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 988/1 in
988/2, k.o. 2175 – Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175
– Jesenice, se prodajata kot celota – izključno skupaj, in
po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca)
in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave
in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa,
i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo sklenjena
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na
območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe,
ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega
je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke
določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične
osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija
v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od
15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba
ali s.p.;
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– da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja,
če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za
fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe.
O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se
vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list. RS, št. 34/11 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin in za ogled predmetnih nepremičnin lahko
pokličete na tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur
od dneva objave javne dražbe do 16. 4. 2013.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke
tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Občina Jesenice
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Razpisi delovnih mest
Ob-1941/13
Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd, v skladu s sprejetim sklepom 3. seje Sveta zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, z dne 13. 3. 2013, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za čas 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je
lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj na
področju vzgoje in izobraževanja,
– potrdilo o nekaznovanju oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, ki ga izda krajevno pristojno sodišče,
– priloženo pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Trg
4. julija 64, 2370 Dravograd; s pripisom za razpis ravnatelja/ice – Ne odpiraj.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev
Dravograd
Ob-1953/13
Na podlagi sklepa 5. seje sveta Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Svet zavoda OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka 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 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11) in Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in
ZPCP-2D (Uradni list RS, št. 57/12).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje
5-ih let. Začetek dela je 1. 9. 2013.
Pisno prijavo z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda
pošljite v zaprti ovojnici v roku 15 dni od objave na
naslov: Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg
pri Ložu, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo obveščeni/e o izboru v zakonitem roku.
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Ob-1978/13
Na podlagi 21., 22. in 23. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnice Dravograd (MUV, št. 21/03,
Uradni list, št. 133/03 in Uradni list št. 44/12) Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška c. 47, 2370 Dravograd,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje ustrezne naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje ali
najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta
na vodstvenih mestih,
– pozna področje dejavnosti javnega zavoda,
– opravljen strokovni izpit s področja bibliotekarstva*,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– znanje uradnega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– predloži program dela in razvoja javnega zavoda
v mandatnem obdobju.
*Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita
s področja bibliotekarstva, ga mora opraviti najkasneje
v dveh letih po nastopu funkcije.
Delovno razmerje bo sklenjeno za krajši delovni čas
od polnega (4 ure dnevno, 20 ur tedensko) za določen
čas, mandatno dobo petih let.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v osmih
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dneh po objavi razpisa v Uradnem listu v zaprti ovojnici
priporočeno na naslov: Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, s pripisom:
»Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda knjižnice Dravograd
Ob-1984/13
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21.
in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/11
in 34/11) in 22. in 24. člena Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Ravne na Koroškem objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta za določen čas štirih let in
sicer za polni delovni čas,
direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti.
Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne
na Koroškem na sedežu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer Zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi
na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– izdaja splošne akte zavoda, če z zakonom ni določeno drugače;
– izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom
ni določeno drugače;
– predlaga svetu zavoda dolgoročno strategijo razvoja zavoda;
– predlaga svetu v potrditev letne programe dela in
finančne načrte ter letna poročila;
– odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje
ciljev zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda,
dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih programih
dela zavoda;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in
razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima
zavod v upravljanju;
– opravlja druge naloge določene z zakonom in
aktom o ustanovitvi zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji)
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri
leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu;
– znanje enega od naslednjih tujih jezikov: angleščine, nemščine ali francoščine;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter
zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let
po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po
prestani kazni zapora;
– ne sme mu biti izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica;
– ne sme biti kot direktor zavoda ali poslovodni
organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad

katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po
pravnomočnosti sodbe;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis, v katerem se navede poleg
formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine;
2. Overjeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
pridobljena;
3. Opis o delovnih izkušnjah, iz katerega je posebej
razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodilnih ali vodstvenih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
(obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj
natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo
zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel). Po Zakonu
o delovnih razmerjih je vodilni delavec tisti, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu
in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.
Kandidati naj predložijo tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj.
4. Izjava ter dokazilo glede izpolnjevanja ostalih
pogojev (znanje enega izmed tujih jezikov), pri čemer se
znanje dokazuje z javno veljavnimi overjenimi listinami,
kot so spričevala, diplome in potrdila.
5. Predlog programa dela in razvoja zavoda za
mandatno obdobje štirih let.
6. Predlog strateškega načrta zavoda do leta 2020,
ki naj zajema cilje, ki jih bo zavod zasledoval, z naštetimi
aktivnostmi in ukrepi za dosego teh ciljev, v dokumentu
obsega najmanj 1000 besed.
7. Izjavo kandidata da:
– ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje;
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica;
– da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ
oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
8. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za
namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne
soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Kolikor bo kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
kandidat predložil izjavo ali kopijo listine, ki ni ustrezno
overjena, odgovarja za verodostojnost le-te.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Javni natečaj za prosto delovno mesto
direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti« na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, v roku 15 dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem glasilu. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
info@sportravne.simailto:obcina@ravne.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja
je odgovoren Miran Kert, tel. 041/615-330, od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure.
Informacije o poslovanju zavoda so na voljo na
spletni strani, kjer je objavljeno letno poročilo o poslovanju za leti 2011 in 2012.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni
mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri, ki se zaključi s potrditvijo
kandidata na seji občinskega sveta.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa
o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
štirih let.
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Ravne na Koroškem
Št. 13/00064

Ob-1996/13

Na podlagi 42. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) in
30. člena Statuta Splošne bolnišnice Jesenice z dne
23. 6. 2009, Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, razpisuje prosto
delovno mesto
strokovni direktor/strokovna direktorica.
Na razpisano delovno mesto je lahko imenovan
kandidat ali kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– vsaj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno obvlada en svetovni jezik.
Kandidat ali kandidatka mora k svoji prijavi priložiti
program strokovnega razvoja in dela zavoda.
Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na
razpolago dokumenti zavoda, ki so podrejeni določbam
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06, ZDIJZ-UPB2). Vpogled v dokumente
je možen po predhodni najavi po tel. 04/586-84-13, med
10. in 12. uro.
Kandidature s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom dela in razvoja zavoda
za mandatno obdobje 4 let in pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah morajo kandidati oziroma kandidatke
poslati v 8 dneh po objavi razpisa na gornji naslov priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Za razpis
strokovnega direktorja oziroma strokovne direktorice«.
O izboru bodo kandidati oziroma kandidatke obveščeni
v 30 dneh po objavi razpisa.
Izbrana oseba bo imenovana za mandatno obdobje
4 let z možnostjo ponovnega kandidiranja.
Svet Zavoda Splošne bolnišnice Jesenice
Ob-2001/13
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in naslednji), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) ter
18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10
in naslednji), Svet Javne agencije Republike Slovenije
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za varnost prometa, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
direktor Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa.
Na javni natečaj se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma
raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje;
– najmanj deset let delovnih izkušenj,pridobljenih
z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana
najmanj izobrazba, določena v prejšnji alineji, od tega
najmanj sedem let vodstvenih izkušenj;
– osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira, koordinira in vodi delo ter poslovanje
agencije;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije;
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno
izvajanje;
– predlaga program dela ter finančni načrt agencije
ter letno poročilo;
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema
svet in druge strokovne podlage za njegovo delo;
– izvaja program dela in poslovno politiko agencije;
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo
na poslovanje agencije;
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni
in s sklepom o ustanovitvi agencije;
– predlaga sklic seje;
– pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije
ter poroča svetu o poslovanju agencije;
– s soglasjem sveta imenuje in razrešuje namestnika direktorja;
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji;
– opravlja druge naloge.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– dokazilo o osnovnem znanju vsaj enega svetovnega jezika;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za varnost
prometa pridobitev podatkov o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, iz uradne evidence;
– življenjepis;
– program dela in razvoja agencije za naslednje
mandatno obdobje.
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Direktorja imenuje Vlada RS, na predlog sveta
agencije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za pet let, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije
Republike Slovenije za varnost prometa in na drugih
lokacijah, kjer se izvajajo naloge agencije.
Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti ovojnici
z označbo: »Ne odpiraj – Javni natečaj za delovno
mesto direktor Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa«, na naslov: Javna agencija Republike
Slovenije za varnost prometa, Trdinova ulica 8, 1000
Ljubljana.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS (javni natečaj je bil objavljen v Uradnem
listu RS, dne 22. 3. 2013).
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh
po izbiri.
Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj
daje Maruša Jurančič Žagar, tel. 01/400-89-69.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije
za varnost prometa
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Druge objave
Št. 6140-83/2013

Ob-1987/13

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
št. 56/08, 4/10 in 20/11), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12), Sklepa ministra št. 6202-1/2013/2
o razrezu sredstev na proračunski postavki 874710 –
Digitalizacija na področju kulture za leto 2013 z dne
15. 1. 2013 in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 38/12 in 90/12) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport objavlja
javni ciljni poziv
za izbiro ponudnika za izvedbo projekta
»Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu, 6«
(JCP-DIGB-2013)
1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilji poziva
Predmet javnega ciljnega poziva (v nadaljevanju
poziv) je izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje
na spletu, 6. Namen projekta je popravljanje večinoma
že digitaliziranih, vendar še nedostopnih besedil in spletno dostopnih strojno prebranih leposlovnih besedil, ki
zahtevajo konverzijo v besedilni format, ročno branje
in korekturo.
Pričakovani obseg popravljenih besedil je štiri milijone besed, kar ustreza približno sto naslovom daljše pripovedne proze oziroma ustrezno večjemu številu
krajših besedil.
Končni cilj poziva je vključiti tako obdelana besedila v spletno dostopno in javno zbirko Slovensko
leposlovje na spletu, ki nudi podatke o vsem slovenskem digitaliziranem leposlovju (http://slovenskaliteratura.ff.uni-lj.si/sl.html in http://sis.gimb.si/slovlit/). Omenjena zbirka je integralni del javne zbirke slovenskih
besedil Wikivir (eden od projektov neprofitne organizacije Wikimedia).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki izvajajo dejavnosti, opredeljene kot predmet tega
poziva. Prijavitelj mora predložiti reference nosilca projekta, ki so relevantne glede na vsebino projekta, podatke o izobrazbi ter strokovni usposobljenosti in kratek
življenjepis ter izjavo o razpolaganju z ustrezno tehnično
infrastrukturo.
Prijavitelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali njegovega proračunskega uporabnika.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo poziva, je 7.300 EUR.
5. Sestava vloge
Prijavitelj odda vlogo samo na elektronskem mediju
(CD, DVD, USB-ključ …). V pisni obliki obvezno priloži
podpisane in žigosane obrazce 1, 2 in 3.

Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene spodaj navedene obrazce in zahtevane priloge.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo
pozvani k njeni dopolnitvi. Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni
skupini.
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Finančni načrt (obrazec 2),
3. Obvezne izjave prijavitelja (obrazec 3),
4. Obvezne priloge prijavitelja.
Priloga te razpisne dokumentacije so tudi Navodila
prijaviteljem za izdelavo vloge.
6. Ocenjevanje vlog
Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri
posameznem merilu navedeno najvišje možno število
prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt je 100.
Vloge se ocenjujejo z naslednjimi merili:
1. dispozicija: do 20 točk,
2. predstavljena strokovna usposobljenost nosilca projekta: do 40 točk,
3. večletne izkušnje pri digitalizaciji literarnih besedil: do 20 točk,
4. načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta:
do 10 točk,
5. zagotavljanje sodelovanja mlajših izvajalcev
(do 26 let) pri izvedbi projekta: do 10 točk.
Posamezna merila so natančneje opredeljena
v »Navodilih prijaviteljem« v poglavju IV.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v postopku izbire
ovrednoten najvišje. Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme minister na podlagi predloga strokovne
komisije.
7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo
sredstev je do 1. 11. 2013. Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in bo z ministrstvom podpisal pogodbo,
mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do tega
datuma.
8. Rok in naslov za oddajo vlog
Javni poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 23. 4. 2013. Vloge, prispele
na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog kot
priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana v vložišču ministrstva v času uradnih ur na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na
javni ciljni poziv za izvedbo projekta Wikivir 2013«. Na
zadnji strani ovojnice je treba navesti popolni naslov
prijavitelja.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji
in kriteriji razpisa.
9. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih poziva obveščeni v 60 dneh
od datuma zadnjega odpiranja vlog.
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Prijavitelj lahko v 30 dneh od prejema odločbe o neizbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži
tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa
pogodbe z izbranim prijaviteljem.
10. Dokumentacija poziva in dodatne informacije
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce, seznam obveznih prilog, obvezne izjave
ter vzorec pogodbe,
– navodila prijaviteljem.
Vsa dokumentacija, besedilo poziva, obrazci ter
navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva
http.//www.mizks.gov.si.
Dodatne informacije o pozivu so na voljo po
tel. 01/400-79-74 v času uradnih ur, ki so objavljene na
spletni strani http://www.mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba je Vojko Stopar: vojko.stopar@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 161801-13-0030

Ob-1935/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, v skladu s 14., 22. in 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
35. in 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske
zavode in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 101/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov in opreme v stavbi
na naslovu Ulica Sallaumines 2, Trbovlje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, matična številka 1572814000, davčna številka 10641424, šifra proračunskega uporabnika 16187.
2. Opis predmeta prodaje
2.1. Nepremičnina
Predmet prodaje je nepremičnina, ki v naravi predstavlja pisarniške poslovne prostore, v skupni izmeri 142,21 m² v 1., 2. in 3. nadstropju stavbe, na naslovu
Ulica Sallaumines 2, Trbovlje (ID št. stavbe 1871-827),
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe in zemljišču, na katerem stavba stoji, to je parc.
št. 390/32, k.o. 1871 Trbovlje. Seznam s podatki o površini in identifikacijskih oznakah posameznih poslovnih
prostorov je objavljen na spletni strani UJP http://www.
ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149.
Izhodiščna cena za nepremičnino znaša
91.500,00 EUR.
2.2. Premičnine
Predmet prodaje so premičnine (pisarniška oprema) v poslovnih prostorih v 1., 2. in 3. nadstropju stavbe
na naslovu Ulica Sallaumines 2, Trbovlje, po seznamu, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.
ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149.
Izhodiščna cena za celotno opremo znaša skupaj
9.482,00 EUR.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina in premičnine se prodajajo po
načelu »videno–kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
3.2. Poslovni prostori se prodajo kot celota. Prodaja
po posameznih delih stavbe ni možna. Prednost pri nakupu poslovnih prostorov ima kupec oziroma ponudnik,
ki ponuja odkup celotne opreme.
3.3. Prednost pri nakupu opreme ima kupec poslovnih prostorov. V primeru, da se oprema ne proda
kot celota, je možna prodaja posameznih kosov opreme.
Izhodiščna cena za posamezne kose opreme je navedena v seznamu opreme, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_
menu=149.
3.4. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in stroške
vpisa v zemljiško knjigo ter stroške v zvezi z opremo
(demontaža, prevoz, ipd.) in morebitne druge stroške,
plača kupec.
3.5. Izbrani ponudnik mora 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 šteje, da je od nakupa odstopil in ima UJP
pravico zadržati vplačano varščino.
3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina oziroma premičnina izročila v last in posest.
Kupec pridobi pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili
prodajne pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
4.1. Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Republike Slovenije št.
IBAN SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 00
161807-7960, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
4.2. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji. Navedena omejitev ne velja za
ponudnike, ki ponujajo odkup opreme.
5.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.
ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149, in predložiti potrdilo o plačani varščini.
5.3. Ponujena cena ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene.
5.4. Ponudba mora veljati do 31. 7. 2013.
5.5. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stvarnega premoženja UJP Trbovlje« na
naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morata
biti navedena naziv in naslov ponudnika.
5.6. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo najpozneje do vključno 6. 5. 2013.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10 % skupne izklicne
cene stvarnega premoženja, za katerega je bila ponudba oddana. Varščino je potrebno vplačati na podračun
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enotnega zakladniškega računa Republike Slovenije
številka IBAN SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 00 161807-7960, z navedbo »plačilo varščine – UJP
Trbovlje 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. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
vodi komisija.
7.2. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 9. 5. 2013, ob 10. uri, v prostorih na sedežu UJP,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. K odpiranju ponudb
lahko pristopi vsak ponudnik, ki je pravočasno oddal
ponudbo. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim pooblastilom
ponudnika.
7.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne
bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.
7.4. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija opravila z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja ali opravila javno dražbo.
7.5. UJP si pridržuje pravico, da od najugodnejših
ponudnikov naknadno zahteva podatke in dokumente,
potrebne za preveritev ponudb in sklenitev pogodbe
(npr. kopijo osebnega dokumenta fizične osebe, izpisek
iz registra za poslovne subjekte, dokazila o plačilni sposobnosti, ipd.).
7.6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja prispelih ponudb.
7.7. UJP si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom
kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma začeti postopek
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
8. Ogled nepremičnine in premičnin in dodatne
informacije
8.1. Interesenti si lahko ogledajo nepremičnino in
opremo v sredo, 27. 3. 2013, 3. 4. 2013, 10. 4. 2013,
17. 4. 2013 in 24. 4. 2013, med 13. in 15.30, na lokaciji
Ulica Sallaumines 2, Trbovlje.
8.2. Ogled je možen tudi izven omenjenega časa
po predhodnem dogovoru z UJP (tel. 01/47-51-715, faks
01/47-51-703, e-mail: ujp@ujp.gov.si).
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Ob-1936/13
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni
list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci
(Uradni list RS, št. 20/13), razpisuje Banka Slovenije
javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih
kovancev (2014)
V letu 2014 bodo izdani priložnostni kovanci za zaznamovanje naslednjih dogodkov:
– 600. obletnice kronanja Barbare Celjske (pro
jekt 1) in
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– 200-letnice rojstva fotografa Janeza Puharja (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne
kovance za oba dogodka je ponedeljek, 29. april 2013.
Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije, www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu:
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
(osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na
e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja
osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja in s pripisom
»Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala strokovna
komisija (sestav je naveden v natečajnem gradivu), ki
bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih rešitev za
kovanje priložnostnih kovancev v 15 dneh po zaključku natečajnega roka. Določila bo največ tri odkupe za
vsak projekt v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup –
1.500 evrov in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Evrosistem
Št. 430-03/2013

Ob-1937/13

Javni zavod CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa
sveta Javnega zavoda CSS Škofja Loka z dne 21. 1.
2013 naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalca/organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična
št. 5050715000, davčna št. SI 30350611.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje, ki se vrši po načelu videno-kupljeno, je premičnina – montažni počitniški objekt brunarice »Smreka« št. 135, ki se nahaja na zemljišču parc.
št. 541/66, k.o. Mostec, to je v kampu Terme Čatež,
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
Objekt brunarice je star 27 let in ima netto tlorisno
površino 50 m2, ki se sestoji iz pritličja (predprostor, kopalnica, s pohištvom opremljeni bivalni del s kuhinjo) in
mansarde (s pohištvom opremljena soba).
Zemljišče, na katerem se nahaja premičnina
ni predmet prodaje.
S predmetom prodaje je povezana obveznost kupca skleniti z družbo Terme Čatež d.d. pogodbo o koriščenju storitev v Termah Čatež in o zakupu zemljišča,
na katerem stoji predmetna brunarica.
3. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: izhodiščna netto ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša
7.800,00 EUR (brez DDV).
4. Dodatne informacije, ogled predmeta prodaje:
Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmeta
prodaje so dostopne na tel. 04/620-72-02 in/ali elektronskem naslovu info@css-sl.si pri kontaktni osebi
Silvi Košnjek.
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Ogled predmeta prodaje na njegovi lokaciji je mogoče po predhodni najavi na tel. 04/620-72-02 ali elektronskem naslovu: info@css-sl.si pri kontaktni osebi
tajništvo Mur Zvonka.
5. Prodajni postopek in prodajni pogoji:
a.) Varščina
Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene na račun CSS Škofja
Loka št. 01100-6030300980, pri UJP Kranj, in sicer do
roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena brezobrestno v roku 5 delovnih dni od poteka roka za oddajo
ponudbe z nakazilom na bančni račun, ki ga navedene
ponudnik.
Prodajalec je upravičen zadržati vplačano varščino
v naslednjih primerih:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe.
b.) Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
podpisana in mora vsebovati:
– ponujeno ceno za nakup premičnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne, ocenjene vrednosti iz 3.tč tega
razpisa,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izjavo ponudnika, da se zavezuje z družbo Terme
Čatež d.d. skleniti pogodbo o zakupu zemljišča, na katerem stoji brunarica, ki je predmet prodaje in o koriščenju
storitev Term Čatež,
– izjavo, da je ponudba zavezujoča še 60 dni po
izteku roka za oddajo ponudbe in da ponudnik v celoti
sprejema vse pogoje tega razpisa,
– podatke, na kateri bančni račun se vrne vplačana
varščina.
c.) Rok za oddajo ponudbe:
Prodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo na njegov naslov prispele do 8. 4. 2013.
Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov Center slepih, slabovidnih in starejših, 4220 Škofja
Loka, Stara Loka 31, z oznako » Ne odpiraj – ponudba
za brunarico Terme Čatež«.
Prepozno dospele ponudbe bodo neodprte vrnjene
ponudnikom.
d.) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo
10. 4. 2013 ob 11. uri, v prostorih CSS Škofja Loka,
Stara Loka 31, Škofja Loka, sejna soba III. nadstropje.
e.) Merilo za izbor, sklenitev pogodbe, plačilo kupnine
Upoštevane bodo le pravočasno prispele ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo vsebovale ponujeno netto ceno, ki bo enaka ali
višja od izhodiščne ocenjene vrednosti.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi dvoje
ali več ponudnikov, se le-te pozove k dodatnim pogajanjem o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 3 dni po opravljeni izbiri.
Izbrani ponudnik mora skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Rok za plačilo kupnine in s prodajo povezanih davščin (DDV) je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina za resnost ponudbe se všteje v kupnino. Kupnina se plača z nakazilom na bančni
račun prodajalca.
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Kupec je dolžan prevzeti predmet prodaje v svojo
neposredno posest v roku 5 dni po plačilu kupnine, v primeru zamude pa je v prevzemni zamudi in je za vsak
dan zamude dolžan plačati prodajalcu penale v višini
100 EUR.
6. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da
sklene prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
je izključena. Prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko brez
odškodninske odgovornosti do sklenitve prodajne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom vrnejo vplačane varščine v roku 8 dni, brezobrestno.
CSS Škofja Loka
Št. 137/2013

Ob-1956/13

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1: k.o. 2498-Narin, parc. št. 389, bonitetne točke 75, v izmeri 518 m2. Zemljišče je opredeljeno
kot kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 2,50 EUR/m2,
kar skupaj znaša 1.295,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 29. 3. 2013, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Javna
preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča pod zap.
št. 1/2013–DRA – Ne odpiraj.«
Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 76-15/2013 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo
ponudili najvišje cene, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se
obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni
enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme
nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni.
V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ,
se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ,
mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen
v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča,
se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 1. 4.
2013 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub
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ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-1954/13
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, ki jo
zastopa župan Toni Dragar, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12)
v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list
RS, št. 34/11in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v zakup
Predmet javnega razpisa je oddaja nepremičnine
v zakup, ki obsega 4500 m2 površine na naslednjih zemljiščih na lokaciji ob Masljevi ulici v Domžalah:
– del parc. št. 3168/1 – k.o. Domžale
(1959-3168/1-0),
– del parc. št. 3169/1 – k.o. Domžale
(1959-3169/1-0).
Izhodiščna vrednost zakupnine za 1 m2 letno
je 8,23 € (brez DDV).
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena zakupna pogodba za dobo 1 leta.
Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje
dokumente:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti (AJPES) oziroma dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Program oziroma vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na zakupljenem zemljišču;
3. Višino zakupnine za m2, ki jo je ponudnik pripravljen plačati (izraženo v absolutnih številkah);
4. Dokazilo o plačani varščini v višini 5.000,00 € na
TRR Občine Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri
Banki Slovenija;
5. Izjava, da ponudnik nima nobenih neporavnanih
obveznostih do zakupodajalca.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj interesenti pošljejo priporočeno po pošti ali vložijo osebno na naslov:
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale s pripisom
»Javna ponudba za zakup zemljišča ob Masljevi ulici
– Ne odpiraj«.
Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo
prispele na vložišče Občine Domžale najkasneje do
vključno 8. 4. 2013, do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene
ponudbe, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2013 ob
14. uri na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, v konferenčni sobi I. nadstropja.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najvišja
ponujena zakupnina.
Zakupodajalec ni dolžan izbrati ponudnika, katerega ponudba je najugodnejša, kolikor komisija utemelje-
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no oceni, da bi lahko bila oddaja nepremičnine v zakup
v nasprotju z javnim interesom.
Izbrani interesent je dolžan skleniti zakupno pogodbo v roku 15 dneh po opravljeni izbiri in plačati letno
zakupnino pred prevzemom lokacije.
Občina Domžale si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.
Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo
dobite na tel. 721-36-86. Ogled lokacije je mogoč po
dogovoru.
Udeleženci razpisa bodo o njegovem izidu obveščeni praviloma v 20 dneh po izbiri.
Občina Domžale
Št. 2013/38

Ob-1955/13

Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2013, ki je priloga Odloka
o proračunu Občine Žiri za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 102/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, mat. št. 5883202, ID
št. za DDV: SI69533768.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena:
Predmet razpisa je prodaja trisobnega stanovanja
v več stanovanjskem in poslovnem objektu Pr` Matic
v Žireh, Loška cesta 1, Žiri (376/9, k.o. Dobračeva)
v skupni izmeri 76,03 m2. Stanovanje obsega dnevno
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC-jem in spalnico v IV. etaži
ter dve sobi v V. etaži. Stanovanju pripada shramba na
hodniku IV. etaže objekta.
Stanovanje je bilo prvič vseljeno 1. 9. 2003, opremljeno je z elektroinstalacijo, vodovodom, kanalizacijo
in centralnim sistemom ogrevanja iz skupne kurilnice.
Izhodiščna prodajna vrednost stanovanja je
56.690,00 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje 2 % davka na prodajo
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno –
kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško
knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank.
– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami
tega javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od
pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati
dano varščino.
– Ponudnik mora plačati kupnino na dan overitve
pogodbe, in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre
in unovči varščino za resnost ponudbe. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega
posla.
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– Overjeno pogodbo se kupcu izroči po izvedenem
plačilu kupnine.
– Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa.
– Občina Žiri lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za
prevzem razpisne dokumentacije.
4. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati
varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine na
transakcijski račun Občine Žiri, št. 01100-0100014793,
odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku
bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Vsebina ponudbe:
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime in priimek/naziv ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika in pri kateri
banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in
elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na
obrazcu – podatki o ponudniku.
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na obrazcu – ponudba za nakup
nepremičnin v lasti Občine Žiri.
– Če je ponudnik; pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejše od 30 dni; samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne
uprave RS; fizična oseba mora predložiti potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta.
– Ponudnik mora predložiti izjavo, da zoper njega
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 (Uradni list RS,
št. 126/07) na obrazcu – Izjava ponudnika.
– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih
davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejši od 30 dni.
– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje, na obrazcu
– izjava ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine
Žiri, Loška c. 1, Žiri v času uradnih ur, ali na spletni strani
http://www.ziri.si/.
7. Rok in naslov za vložitev ponudb:
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina
Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za
nakup stanovanja Loška cesta 1 – Ne odpiraj!« Ovojnica
naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika.
Ponudbe se bodo štele za pravočasne, kolikor bodo
prispele na prej navedeni naslov do 8. 4. 2013 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 8. 4. 2013 ob 12.15,
v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.
8. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva
dodatne informacije: informacije so zainteresiranim
na voljo na sedežu Občine Žiri pri Nini Poljanšek,
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tel. 04/505-07-13, e-mail nina.poljansek@ziri.si, kjer se
lahko dogovorite tudi za ogled stanovanja.
9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja
ponujena cena za odkup stanovanja ob izpolnjevanju
vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku
30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri
Št. 3528-2/2013

Ob-1966/13

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12), 2. točke 7. člena Statuta Občine
Lenart (MUV, št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in
prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju
2013/2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart,
na seji dne 20. 12. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina v lasti Občine Lenart: poslovni prostor v pritličju
poslovno stanovanjske stavbe, na naslovu Selce 11,
2232 Voličina, stoječe na zemljišču, parc. št. 243/4,
ident. št. 2666-420-3.E (ID 5580447), k.o. Selce, površine 49,97 m2.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Lenart),
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Lenart (Uradni list RS, št. 2/01, 74/04, MUV, št. 24/05,
35/07), Obvezna razlaga Odloka o PUP v Občini Lenart
(MUV, št. 16/09).
Izklicna cena nepremičnine je 22.700,00 EUR in ne
vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna
vrednost znaša 27.240,00 EUR) in ga plača kupec.
V ceni predmetnih nepremičnin tudi ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali
po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se
prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
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– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni
sklic na številko: 00-13-3-2013.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Ne glede na prejšnji
stavek se kupnina lahko plača v dveh ali več obrokih,
vendar mora kupec plačati prvi obrok vsaj v višini polovice kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe ter
kupnino v celoti izplačati do 20. 12. 2013. V tem primeru bo občina ustrezno zavarovala plačilo kupnine
skladno z ZSPDSLS.
Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku,
določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za
razdrto.
V. Drugi pogoji:
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
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3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe,
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka
vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
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
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje 8. 4. 2013,
do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – poslovni
prostor«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 8. 4. 2013, ob
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart, kjer lahko pridobijo tudi razpisno
dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
Št. 3506-8/2012

Ob-1976/13

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 23. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
(Uradni list št. 54/10, 18/11, 53/12) in 44. člena Odloka
o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09 in 76/12)
javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin na ulici Ceste prvih
borcev v Brežicah za postavitev začasnih objektov
– tipskih gostinskih teras za določen čas štirih let
(v terminu od 1.4. do 30.9. tekočega leta)
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
matična številka: 5880173000, ID za DDV: SI34944745.
2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna višina
najemnine
Predmet javnega razpisa je oddaja javnih površin
na Cesti prvih Borcev v Brežicah v najem za sezonsko
postavitev začasnih objektov – tipskih gostinskih teras
na naslednjih lokacijah in v naslednjih površinah:

Stran

1010 /

Št.

25 / 22. 3. 2013

1. Lokacija št. 5 – Terasa E pri stavbi Cesta prvih
borcev 33, površini, ki se oddajata v najem sta varianti
A in B in sicer:
– varianta A – 15,70 m2 (2,88 m x 5,45 m) in
– varianta B – 39,20 m2 (2,88 m x 13,60 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je 62,80 EUR
mesečno in izhodiščna cena za najem variante
B je 156,80 EUR mesečno.
Za varianto je B potrebno pridobiti pisno soglasje
lastnika sosednjega objekta, katerega fasado terasa
deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi.
2. Lokacija št. 8 – Terasa I pri stavbi Cesta prvih
borcev 2, površini, ki se oddajata v najem sta varianti
A in B in sicer:
– varianta A – 28,00 m2 (4,00 m x 7,00 m) in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m x 10,00 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je 112,00 EUR
mesečno in izhodiščna cena za najem variante
B je 200,00 EUR mesečno.
Natančne lokacije, videz in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti, so določeni z idejno zasnovo
umestitev začasnih objektov – sezonski gostinski vrtovi, ki jo je izdelal Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar 2010,
ki je dostopen za ogled v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, soba 10, in sicer
po predhodni najavi pri kontaktnih osebah:
– Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve tel. 07/620-55-57, e-mail:
mateja.tomse@brezice.si,
– Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50,
e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Objekti na lokacijah, ki so predmet najema, morajo
biti izdelani iz lahke kovinske konstrukcije antracitno
sive barve RAL 7016 ali grafitno sive barve RAL 7024,
z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije,
ograjeni z ograjo iz enakega materiala in z vertikalnimi
polnili. Nadkritje mora biti platneno in svetlih pastelnih
barv, barvno prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe
stavbe in brez sponzorskih reklam.
Nadkritje teras je lahko:
– v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho
naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe mora biti
vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je
4 m od kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je
minimalno 2,5 m,
– v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15
do 30 stopinj, sleme strehe je vzporedno z objektom,
kota kapi na strani cestišča je minimalno 2,5 m,
– v obliki platnenega senčnika.
Stranice objektov morajo biti v celoti odprte in ni
dovoljeno kakršnokoli zapiranje s strani, ne glede na to,
ali je izvedeno s prosojnim materialom, rastlinami, platnom oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli
drugačen način.
Lokacije se oddajo v najem za določen čas, in sicer
za obdobje štirih let, izključno v terminu od 1. 4. do 30. 9.
tekočega leta. Vsako leto po izteku termina so izbrani
ponudniki dolžni odstraniti začasni objekt, v nasprotnem
primeru jih odstrani občina na račun najemnika. V slednjem primeru najemnik izgubi pravico najema prostora
do naslednjega javnega razpisa.
Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine
je 4,00 EUR, najemnina se plačuje mesečno v osmih
dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec v skladu
z najemno pogodbo.
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Ostali pogoji najema:
– najemnik mora imeti poravnane vse dosedanje
obveznosti do Občine Brežice,
– kolikor po pisnem opominu najemnik dvakrat zaporedno ne poravnava stroškov najemnine se pogodba
prekine in najemnik izgubi pravico do najema prostora;
– vse stroške v zvezi s postavitvijo, odstranitvijo,
obratovanjem in zavarovanjem objekta nosi najemnik,
– najemnik mora imeti oziroma je dolžan na lastne
stroške pridobiti vsa ostala dovoljenja, potrebna za obratovanje objekta in opravljanje dejavnosti,
– najemnik je dolžan pri postavitvi objekta v celoti
upoštevati pogoje iz 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice,
– najemnik lokacije ne sme oddati v podnajem,
– najemnik mora objekt in njegovo okolico redno
čistiti in vzdrževati,
– najemnik ne sme z ničemer posegati v sosednje
javne površine,
– najemnik je dolžan zagotoviti, da dejavnost ne bo
hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne
dejavnosti ter za spoštovanje predpisov o hrupu,
– če občina lokacijo, ki je predmet najema, potrebuje za prireditve ali druge javne potrebe (vzdrževanje
infrastrukture), jo je najemnik dolžan izprazniti v roku,
ki je določen v pozivu občine, v nasprotnem primeru
napravi to občina na račun najemnika,
– Občina Brežice ima pravico, da kadarkoli po sklenjeni pogodbi o najemu javne površine preveri skladnost
namenske javne površine z razpisanimi pogoji in predmetom tega javnega razpisa.
3. Pogoji za udeležbo, rok in način oddaje vlog
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali za opravljanje te
dejavnosti v primeru, da bodo izbrani kot najugodnejši
ponudnik,
– resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 120,00 EUR in
– imajo poravnane vse svoje dosedanje zapadle
obveznosti do Občine Brežice.
Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.
SI56 01209-0100008385, sklic: SI12-datum plačila, BIC
banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo
»Varščina za JZP-letne terase«. Vplačana varščina se
neizbranemu ponudniku vrne. Varščina, ki jo je vplačal
izbrani ponudnik, se nameni za garancijo plačila najemnine in za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki je predmet najema ali škode v zvezi s kršitvami
najemne pogodbe ter se po preteku časa, za katerega
je sklenjeno najemniško razmerje, v primeru nevnovčenja vrne v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni
od predaje nepremičnine, ki je predmet najema, v neposredno posest Občini Brežice.
Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je sestavni del razpisa.
Potrebne obrazce za oddajo ponudbe, vzorec najemne
pogodbe in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta
najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na spletni strani Občine Brežice ali na sedežu
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, v pisarni št. 10, od ponedeljka do petka, med 8.
in 14. uro, pri kontaktnih osebah:
– Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57,
e-mail: mateja.tomse@brezice.si,
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– Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620 55 50,
e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– podpisane in izpolnjene obrazce: Obrazec 2 – Izjava, Obrazec 3 – Osnutek najemne pogodbe,
– za varianto je B pri ponudbi za lokacijo 5 potrebno pisno soglasje lastnika sosednjega objekta katerega
fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi.
Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi:
– originalni izpisek iz sodnega registra oziroma
ustrezne evidence AJPES staro največ 30 dni, če je
ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik
oziroma drugo dokazilo o registriranosti oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti.
Ponudbe za pridobitev javne površine v najem morajo prispeti v pisarno vložišča Občine Brežice na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do vključno petka, 29. 3. 2013, do 10. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JZP – Letne terase 2013, št. zadeve:
3506-8/2012«. Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten
ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je
zaprt tako kot je bil predan in označen kot je navedeno
zgoraj, občina ne bo odgovarjala za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v vložišču, ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti
potrdilo o prevzemu ponudbe. Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po roku določenem za predložitev ponudb,
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
4. Postopek izbire
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Javno
odpiranje ponudb bo strokovna komisija opravila v petek, 29. 3. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi v pritličju Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena
cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno za isto lokacijo, ima prednost
ponudnik, ki je oddal ponudbo za najem za obdobje
celotnih šestih mesecev, nato pa tisti, ki ima gostinski
lokal bližje lokaciji, za katere najem je oddal ponudbo.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni predvidoma
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik ne podpiše
najemne pogodbe v roku, ki ga v pozivu določi Občina
Brežice, občina lahko izbere drugega najugodnejšega
ponudnika ali ponovi razpis. Ponudniku, ki ni izbran bo
varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Postopek oddaje v najem se lahko ustavi vse do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne razpisna dokumentacija in varščina brez obresti,
ponudnik tudi nima pravice do kakršnekoli odškodnine.
Občina Brežice
Št. 478-0015/2013/1

Ob-1980/13

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samou-
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pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in s sklepi
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2013 z dne 20. 12. 2012,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež organizatorja (upravljalca) javnega
zbiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena:
a) Kompleks Arclin: Parcela št. 108 in 107/5 v k.o.
Arclin.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno
s parc.št. 108/0 z ID znakom 1070-108/0-0, k.o. 1070-Arclin (ID 3254532), v izmeri 2567 m2 in parc.št. 107/5 z ID
znakom 1070-107/5-0, k.o. 1070-Arclin (ID 3254531),
v izmeri 117 m2, skupaj 2684 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in ni komunalno
opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04), Odlok o PUP za kmetijski prostor
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 89/04) je opredeljeno
kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko gradnjo in mirno poslovno obrtno dejavnost.
Izklicna cena zemljišča znaša skupaj za celotno
kvadraturo 2684 m2 134.200,00 EUR (50 EUR/m2).
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20 %.
3. Potrdilo o plačani varščini:
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od
izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Vojnik, odprt pri Banki Slovenije, št. 01339-0100003082,
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Arclin«. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim,
ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15. dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje,
določene v tem razpisu.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
pogodbe ne bodo mogoče.
b) Za parc. št. 108 in 107/5, k.o. Arclin komunalni prispevek ni zajet v ceni in se bo obračunal glede
na predložen projekt investitorja v upravnem postopku
z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam
poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko,
EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko,
transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna
ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe/samostojni podjetniki predložijo
izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS;
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– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu

– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od
odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno
označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine:
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba
v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan
plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri banki Slovenije, v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena
sestavina pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine.
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin
(plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno
pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do
torka, 9. 4. 2013, do 10. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin kompleks
Arclin«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv
in naslov ponudnika.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih
pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in
bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele
po roku za oddajo ponudb iz 9a., točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je
oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni
do odpiranja ponudb.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo v torek, 9. 4. 2013, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Ustavitev postopka:
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti po-
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stopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega
posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
11. Podrobnejše
informacije:
zainteresirani

kup
ci lahko prejmejo podrobnejše informacije na
tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik
Št. 110/2013

Ob-1981/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc,
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13), 48. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/13) in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10,
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju: Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
– del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri
do 50 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču
»Svetilnik«,
– del nepremičnine s parcelno št. 33/1, k.o. Izola,
v skupni izmeri 200 m2,
– del nepremičnine s parcelno št. 33/2, k.o. Izola,
v skupni izmeri 20 m2.
Vsa zemljišča, ki so predmet tega javnega zbiranja
ponudb, se oddajajo v najem za določen čas, in sicer
za obdobje od 15. 6. 2013 do 15. 10. 2013. Izklicna
cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta
je 2.500,00 EUR.
Na javni površini je potrebno zagotoviti izvedbo naslednjih storitev in dejavnosti:
– zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst,
hladnih in toplih napitkov, vnaprej pripravljenih pakiranih
sendvičev, drugih toplih in hladnih jedi ter jedi z žara;
– organizacija raznih dogodkov (predstave, animacije …)
III. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena
na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. V skladu
z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št: 01240-0100006381 s pripisom
»vplačilo varščine, sklic »3502-35/2013«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Najemnina za prodajno mesto se poravna
v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun
Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri
Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku
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je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik
ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na
podlagi izdane fakture. Najemnika bremenijo vsi stroški
pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja
so breme najemnika.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.
IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki
in s prilogami, kot sledi:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno
zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki
se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št:
01240-0100006381.
Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 4. 2013 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb
»Svetilnik sezona 2013« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
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jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 4.
2013 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod
izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe,
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.
VII. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet oddaje,
– ponudba na prodajnem mestu,
– koncept ponudnika.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik,
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje
število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov
dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove
ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu
končno odločitev.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži,
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala
določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem
razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne:
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja,
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– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od
obravnavanja prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani
občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih
ur po tel. 05/660-01-49, ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2013

Ob-1409/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbriše iz evidence statutov sindikatov Sindikat podjetja
Ingrad gostinstvo, Ribarjeva 3, Celje, ki je v evidenci
vpisan pod zap. št. 67.
Št. 101-60/2012-3

Ob-1687/13

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 17. 12. 2012 v evidenci statutov sindikatov
spremeni ime predsednika sindikata SVIZ OŠ Pirniče,
in sicer je nova predsednica Luana Moferdin; zaporedna številka vpisa v evidenco: 35, ime sindikata: SVIZ
OŠ Pirniče, sedež sindikata: Zg. Pirniče 37b, 1215
Medvode.
Št. 101-20/2013-4

Ob-1739/13

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
26. 2. 2013 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata Medicinske fakultete Univerze v Ljub
ljani« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 347 za sindikat z imenom: Sindikat
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kratico:
Sindikat MF UL, in sedežem: Vrazov trg 2, Ljubljana.
Št. 101-2/2013/3

Ob-1858/13

Pravila Sindikata Obrtne zadruge Zora Domžale, s sedežem Prešernova cesta 33, 1234 Mengeš,
ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi
odločbe Občine Domžale, Sekretariata za občo upravo, št. 02800-3/93-1 z dne 18. 5. 1993 in so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 34,
se z dnem 6. 3. 2013 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-1/2013/2

Ob-1911/13

Pravila Sindikata Skei, TPV prikolice, Cesta bratov Cerjakov 13, 8250 Brežice, se izbrišejo iz evidence
pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 1/2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2018/13
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573,
1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr. Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima 100% lastniški
in upravljalski delež revije Proteus.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0027

Ob-1944/13

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 79/2012 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrlih; 1. Barut Antonu, solastniku parc.
št. 267/2, k.o. 2597-Osp, nazadnje stanujočem Gabrovica pri Črnem Kalu 10; 2. Barut Urši, solastnici parc.
št. 267/2, k.o. 2597-Osp, nazadnje stanujoči Gabrovica
pri Črnem Kalu 24, da se javijo v 30 dneh od dneva objave tega oklica in vstopijo v postopek ureditve meje –
mejna obravnava parc. št. 267/1, 269 s parc. št. 267/2,
k.o. 2597-Osp, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim,
geodetske storitve Igor Bertok s.p., 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 1. 3. 2013
Št. 2433-13-0026

Ob-1945/13

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; 1. Kocjančič Ivanu, nazadnje stanujočem
Dol pri Hrastovljah 34, solastniku parc. št. *109/3, k.o.
2617 Hrastovlje; 2. Kocjančič Emilu, nazadnje stanujočem Dekani 38, solastniku parc. št. 2344, k.o. 2617
Hrastovlje; Kocjančič Mariu, nazadnje stanujočem Dekani 38, solastniku parc. št. 2344, k.o. 2617 Hrastovlje;

4. Kocjančič Mariji, neznanega naslova, solastnici parc.
št. *130/3, k.o. 2617 Hrastovlje, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave tega oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava parc. št. *109/2 s parc.
št. *109/3, 2344, *130/3, k.o. Hrastovlje, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok
s.p., 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 4. 3. 2013
Št. 2433-13-0026

Ob-1946/13

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; 1. Markežič Ivani, neznanega naslova,
solastnici parc. št. *14/1, k.o. 2620 – Pregara; 2. Katarinčič Mariji, neznanega naslova, solastnici parc. št. *14/1,
k.o. 2620 – Pregara; 3. Grižančič Andreju, neznanega
naslova, solastniku parc. št. *14/1, k.o. 2620 – Pregara,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave tega oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. *294 s parc. št. *14/1, k.o. 2620 – Pregara, ki
jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve
Igor Bertok s.p., 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 4. 3. 2013
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Objave gospodarskih družb
Št. 277/13-0161

Ob-2008/13

Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik MUPRA, Melita
Lačen s.p., s sedežem v Mariboru, Lackova cesta 95a,
matična številka 3303934000, obvešča upnike in ostale
poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek
pri registrskem sodišču za prenos podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa v sodni register, bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje
podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu podjetja
preneseno na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način določen v ZGD-1.
MUPRA, Melita Lačen s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 99/13

Ob-1986/13

Na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ in po 250.
v zvezi z 254. členom ZIZ, opr. št. SV 99/13 z dne 15. 3.
2013 notarke Judite Stropnik Mravljak iz Velenja je bila
na nepremičnini stanovanju v pritličju večstanovanjske
stavbe, št. stavbe 1452, k.o. 1730 Moste, na naslovu Zaloška cesta 62, Ljubljana, zgrajene na parc. št. 1048/2,
k.o. 1730 Moste, in sicer stanovanju, v skupni izmeri 34,07 m2, ki sestoji iz: kuhinje 7,82 m2, sobe 12,80 m2,
sobe 6,75 m2, predsobe 2,75 m2, WC 1,50 m2 in kleti
oziroma drvarnice v istem objektu 2,45 m2, ustanovljena zastavna pravica za zavarovanje denarne terjatve
upnice Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva cesta 5,
Ljubljana v višini 87.000,00 EUR s pp in dogovorjena
neposredna izvršljivost notarskega zapisa.
SV 151/2013

Ob-2000/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote,
Kocljeva 14A, opr. št. SV 151/2013 z dne 19. 3. 2013,
je bila nepremičnina, stanovanje, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v Murski Soboti, na naslovu Murska
Sobota, Lendavska ulica 23, na parcelni številki 246, katastrska občina Murska Sobota, stanovanje pa obsega
kuhinjo 11,54 m2, sobo 19,33 m2, sobo 11,16 m2, predsobo 9,16 m2, kopalnico 3,68 m2, balkon oziroma teraso 2,59 m2, druge prostore 1,44 m2, tako stanovanje,
v izmeri skupaj 58,90 m2, vse skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču, stavbi, skupnih delih
stavbe in skupnih napravah, do celote last zastavitelja
Vladimirja Vratariča, EMŠO 1505964500213, stanujočega Murska Sobota, Lendavska ulica 23, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 12.
1991, ter kupne in menjalne pogodbe z dne 13. 6. 1997,
zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne terjatve
upnice NLB d.d. Ljubljana, Ljubljana, Trg Republike 2,
matična številka 5860571, v višini 84.400,00 EUR, skupaj z vsemi pripadki.
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Objave sodišč

Objave zemljiškoknjižnih zadev

Izvršbe
VL 217584/2011

Os-1756/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 217584/2011 z dne 23. 2. 2012,
ki je 7. 3. 2012 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 66/2012 z dne 5. 4. 2012, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni prostor – lokal
na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora,
v skupni izmeri 76,5 m2, last dolžnika Muhameta Haxiu,
zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 68,85 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 1. 2013
In 22/2013

Os-1895/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišče
v Kranju, opr. št. In 22/2013 z dne 29. 1. 2013, je bil
dne 5. 3. 2013 opravljen rubež nepremičnine, ki še ni
vknjižena v zemljiško knjigo v korist upnika Vlade Vujanovič, Ulica Rudija Papeža 2, Kranj, ki ga zastopa
odv. Odvetniška družba Čeferin, družba za opravljanje
odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13,
Grosuplje, proti dolžniku Zoranu Sebastijanović, Šuceva
ulica 10, Kranj, zaradi izterjave 103.370,44 EUR s pripadki, in sicer stanovanja št. 1, v stavbi št. 562, v večstanovanjski stavbi na naslovu Šuceva 10, Kranj, ki leži na
parc. št. 41/4, k.o. Primskovo, v skupni izmeri 63,10 m2,
s skupnimi deli, prostori in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, in stanovanje št. 2, v stavbi 562, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Šuceva 10, Kranj, ki leži na
parc. št. 41/4, k.o. Primskovo, v skupni izmeri 17,80 m2,
s skupnimi deli, prostori, napravami ter funkcionalnim
zemljiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2013
VL 196901/2011

Os-1907/13

Izvršitelj Janko Zorčič, Vodnikova 1, Brežice,
je dne 4. 3. 2013, s pričetkom ob 9.30, v zadevi VL
196901/2011 Okrajno sodišče v Sevnici, zoper dolžnico
Vene Ksenijo, za upnika Terca d.o.o. Šentrupert, na naslovu Krmelj 30, Krmelj, ob prisotnosti pooblaščenega
upnika Luka Ravnikar opravil rubež nepremičnine: dvosobno stanovanje v večstanovanjskem objektu na naslovu Krmelj 30, stanovanje št. 2, ki se nahaja v zgradbi
št. 734 in stoji na parc. št. 1000/6, k.o. Govoji dol, in
meri 58,74 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 4. 3. 2013

Rz 15/13

Os-1831/13

Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Kozina, z dne 31. 1. 2013 oklicuje začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1423/7,
1484/2, 1584/65, 2256, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089,
3090, 3094, 3095, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102,
3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111,
3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117 in 3118, vse k.o.
2559 Materija.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 74/2010

Os-1730/13

Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Tatjani Marušič Kodele, v nepravdni zadevi predlagateljice
Marije Živec, Kolodvorska 2, Sežana, ki jo zastopa Igor
Trebec, odvetnik v Križu in nasprotnega udeleženca: 1.
Darja Gorup, Kolodvorska ulica 2, Sežana, 2. Stojan Gorup, Kolodvorska ulica 2, Sežana, ki ju zastopa Dragan
Sikirica, odvetnik v Sežani in 3. Transadria d.d., Riva
Boduli 1, Rijeka, Hrvaška, zaradi predloga za vzpostavitev etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 28. 1. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne
pogodbe o prodaji trisobnega stanovanja, v skupni izmeri 57,51 m2, na naslovu Kolodvorska 2, ki se nahaja
v stavbi ident. št. 301, ki stoji na parc. št. 6431/2, k.o.
2455 Sežana. Pogodba je bila sklenjena dne 23. 11.
1992 pod številko 34, in sicer med prodajalcem Transglob mednarodna špedicija d.o.o., Ljub
ljana, Titova
36/x, 61000 Ljubljana, in Pegan (sedaj Živec) Marijo,
Kolodvorska 2, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Sežani poziva vse morebitne
imetnike pravice na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu
Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 2. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
P 42/2008

Os-1809/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Janji Ipavec v pravdni zadevi opr. št. P 42/2008, tožeče
stranke Marjane Valič, Skrilje 16, Dobravlje, ki ga zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini, zoper toženo stranko: 1. Dorina Azzarello, Via caprin 24, Gradisca
d`Isonzo, 2. Alojz Bratina, 18 Wendy Ave, Georges Hall,
2198 Sidney, 3. Ivanka Bradischia, Via Toscanini 7, Gorizia, 4. Stanislav Bratina, Ročinj 26, Ročinj, 5. Nicoletta
Clocchiatti, Via Gradisca 10, Farra, 6. Jožef Drole, Ulica
Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, 7. Lucija Kumše,
Tomišelj 72, Ig, 8. Ida Leban, neznanega bivališča, ki jo
zastopa začasna zastopnica Tanja Marušič, odvetnica
v Novi Gorici, 9. Nande Leban, neznanega bivališča, ki
ga zastopa začasna zastopnica Tanja Marušič, odvetnica v Novi Gorici, 10. Olga Leban, Ozeljan 68, Šempas,
11. Zoran Leban, neznanega bivališča, ki ga zastopa
začasna zastopnica Tanja Marušič, odvetnica v Novi
Gorici, 12. Ivanka Montenari, neznanega bivališča, ki jo
zastopa začasna zastopnica Tanja Marušič, odvetnica
v Novi Gorici, 13. Kristina Možina, Via Nizzi 14, Trst,
14. Ida Požar, Ulica Marija Kogoja 44, Nova Gorica, 15.
Doroteja Tolusso, neznanega bivališča, ki jo zastopa
začasna zastopnica Tanja Marušič, odvetnica v Novi
Gorici, 16. Vinko Bratina, Ročinj 17, Ročinj, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem in izdaje intabulacijske klavzule, pcto. 400,00 EUR,
s sklepom z dne 28. 2. 2013 na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
toženim strankam Dorina Azzarelo, Ivanka Bradischia
in Nicoletta Clocchiatti za začasno zastopnico postavilo
odvetnico Tanjo Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala tožene stranke
vse dotlej, dokler one ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 28. 2. 2013
In 189/2010

Os-1565/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče,
ki ga zastopa odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva
cesta 3, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 830,37 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dejanu Levaku, prej Artiče 10a, Artiče,
sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 2. 2013
VL 19699/2012

Os-1702/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria
– dostava, proti dolžniku Janu Štihovič, Kajuhova ulica 2,
Izola – Isola, ki ga zastopa zakoniti začasni zastopnik
odvetnik Peter Butinar, Verdijeva 7, Koper – Capodistria
– dostava, zaradi izterjave 3.099,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Janu Štihovič, Kajuhova ulica 2, Izola – Isola, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter
Butinar, Verdijeva 7, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma 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 21. 2. 2013
VL 203813/2012

Os-1830/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dom
stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8,
Nova Gorica, ki ga zastopa Šatej Martina – odvetnica,
Poljanski nasip 8, Ljubljana, proti dolžniku Refki Begaj,
Cankarjeva 15, Nova Gorica, ki ga zastopa zakonita
zastopnica odvetnica Darja Pahor (za 1. dolž.), Ulica Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica, Kryeziu Alush, Kidričeva ulica 8, Kanal ob Soči, zaradi izterjave 264,63 EUR, sklenilo:
prvemu dolžniku Refki Begaj, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, 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 Darja Pahor, Ul. Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala prvega dolžnika
vse dotlej, dokler prvi 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 31. 1. 2013

Oklici dedičem
D 269/2012

Os-1508/13

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Zavor, rojeni 9. 9. 1921, nazadnje stanujoči Brvi 7, p. Cerklje ob Krki, ki je umrla
14. 10. 2012.
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Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojni, 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 7. 2. 2013
D 61/2013

Os-1894/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Antonu Retku, sinu Janeza,
policistu, rojenemu 25. 5. 1949, državljanu Republike
Slovenije, poročenemu, umrlemu 8. 1. 2013, nazadnje
stanujočemu Lože 10B, Laško.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo
dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil poročen in je
imel otroke. Po podatkih, ki so znani sodišču, prideta
v poštev kot dediča I. dednega reda zapustnikova vdova
Zofija Retko in zapustnikov sin Uroš Retko. Zapustnik
pa naj bi imel še eno nezakonsko hči, ki bi kot dedinja
I. dednega reda prav tako prišla v poštev za dedovanje
po zapustniku, vendar sodišče s podatki o njej (ime in
priimek, rojstni podatki, naslov prebivališča ter drugi
osebni podatki) ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 2. 2013
D 382/2012

Os-1701/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Papež Ani, rojeni Papež, hčerki Matije, rojene
8. 6. 1931, gospodinji, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči Fara 28, Kostel, umrli 4. 11. 2012,
ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zap., če ta ne bi
napravila oporoke, prišli tudi potomci pred zap. umrle
sestre Papež Marije, ki po sodišču znanih podatkih živijo
na neznanih naslovih v Ameriki oziroma Kanadi.
Sodišče s tem oklicem poziva zap. nečake in nečakinje, da se v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo in uveljavljajo 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 11. 2. 2013
D 558/2010

Os-1358/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Ugrin Antonu,
rojenem 12. 9. 1968, nazadnje stanujočem Pisari pri
Sočergi 24, umrlem 12. 9. 1968.
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 25. 1. 2013
D 467/2012

Os-1893/13

Ivan Barbo, pok. Ivana od Andreja iz Marezig, Burji 195, je dne 28. 11. 1961 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave 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 Tonello, stanujoča v Dekanih, Dekani 209/a,
tel. 00386 – 51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2013
D 454/2010

Os-1698/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 1. 9.
1914 umrlem: Fogar Luigi, roj. 2. 12. 1848, Piuma 14,
Gorizia, Italija, izven naroka, dne 21. 1. 2013 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dedinji Gambuzza Lucii,
neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Branka Mevlja Turk, Gradnikove brigade 53, Nova
Gorica, ki bo zastopala dedinjo v zapuščinski zadevi
D 454/2010 vse dokler dedinja ali njeni pooblaščenci ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2013
D 668/2012

Os-1891/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Girelli Consolaro Federico, pokojnega Luigija, rojenega 16. 9. 1875, z zadnjim stalnim
prebivališčem Via del Piave 3, Verona, ki je umrl dne
16. 8. 1957.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
dediči po pok. zap. vdovi Faver Teresi, dediči po pok.
zap. nečakih Girelli Consolaro Luigiju, Girelli Consolaro
Francescu in Girelli Consolaro Leonardu, ki sodišču
niso znani ter dedinja po pok. zap. bratrancu Girelli
Consolaro Domenicu Patuzzo Luciana, ki sodišču prav
tako ni znana.
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 podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 2. 2013
D 617/2000

Os-1640/13

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 15. 10. 2000 umrlem Janezu Altbauer, roj.
21. 9. 1934, nazadnje stan. Spodnja Vižinga 6, Radlje
ob Dravi.
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Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku
Janezu Altbauer, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da
imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča,
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 2. 2013
D 506/2012

Os-1752/13

Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski
postopek po pokojnem Josipu Malinoviću, roj. 7. 3.
1931, nazadnje stanujočem Aškerčeva cesta 5, Velenje, umrlem 19. 10. 2012.
Ker sodišče ne razpolaga z osebnimi podatki o zakonitih dedičih I. in II. dednega reda po pokojnem, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Josipu Malinoviću, naj se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek in izdalo sklep o dedovanju na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 2. 2013

Oklici pogrešanih
N 1/2013

Os-1729/13

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagatelja Mateja Cvetka, Trg 7. julija 1, Dobova, vodi nepravdni postopek razglasitve za mrtvo pogrešano Heleno
Cvetko, rojeno Lapuh, z zadnjim znanim bivališčem na
naslovu Dobova 9, Dobova, o njenem rojstvu in smrti
listinskega dokaza ni.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bila
Helena Cvetko še živa 3. 8. 1905, ko je bila sklenjena
izročilna pogodba, na podlagi katere je bila ustanovljena
služnostna pravica užitka v korist pogrešane.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. 2. 2013
N 2/2013

Os-1643/13

Franc Grom, rojen 15. 10. 1955, nazadnje stanujoč Litijska cesta 27, Šmartno pri Litiji, je pogrešan od
20. 11. 2006. Tega dne je odšel neznano kam in od tedaj
od njega ni bilo več nobenega glasu.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse druge, ki kaj
vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo predlagateljici
Vlasti Grom, Litijska cesta 27, Šmartno pri Litiji; ali pod-
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pisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa,
ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 2. 2013
N 16/2013

Os-1900/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Marije Lapajna, Soška cesta 24 b, Solkan, ki jo
zastopa odvetnik Gregor Hrvatin iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega nasprotnega udeleženca,
in sicer Edvarda Šuligoj, Francija, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem Edvardu Šuligoju, rojenem 6. 4.
1940, sinu Ferdinanda Šuligoja in Eme Šuligoj, razen
podatka, da naj bi nazadnje živel v Franciji, na naslovu
23 Ruedes Blones Monteaux Paris 4 em in da o njem ni
bilo nobenega sporočila že vse od smrti njegove mame
Eme Šuligoj 12. 3. 1971, ko je le-ta umrla in ga je o tem
obvestila tudi mamina sestra (predlagateljica), vendar
odgovora s strani Edvarda Šuligoja ni prejela, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Edvarda Šuligoja, 23 Ruedes Blones
Monteaux Paris 4 em, Francija, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2013

Kolektivni delovni spori
X Pd 749/2012

Os-1999/13

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom Nove Ljubljanske banke, Šmartinska c. 130,
Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Nova Ljubljanska
banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, zaradi kršitev
pravic in obveznosti iz kolektivne pogodbe v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust za leto 2012.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo
razpisan na dan 17. 5. 2013 ob 9. uri, soba št. 3/III. nad.
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. 3. 2013.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Avbar Avguštin, Krallova ulica 15, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500012465, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnv-330800
Avbar Fani, Krallova ulica 15, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500012464, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnu-330801
Čerčnik Saška, Železno 29A, Žalec, zavarovalno
polico, št. 50500000419, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnj-330812
Družba VZAJEMCI NALOŽBE d.o.o., ponudbe zavarovalce WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group, Dunaj, Wiener Städtische
zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani. Številke ponudb: 110000203384, 110000203385, 110000203386,
110000203387,
110000203388,
110000203389,
110000203390,
110000203391,
110000203392,
110000308851,
110000308854,
110000312184,
110000312185,
110000312186,
110000312189,
120000204256,
120000204257,
120000204258,
120000204259,
120000204260,
120000204261,
120000204262,
120000204263,
120000204264,
120000318391,
120000318393,
120000318394,
210000302149,
210000302150,
210000302151,
210000302152,
210000302153,
210000302154,
210000304668,
220000305678,
220000305679,
220000305680,
220000305681,
220000305682,
220000305683,
220000305684,
220000305685,
220000305686,
220000305687,
220000305688,
220000305689,
220000305690,
220000305691,
220000305692,
220000305693,
220000305694,
220000305695,
220000305696,
220000305697.
Ob-1943/13
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 11000285, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice. gnq-330830
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 11000284, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice. gnp-330831
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 11000031283, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice. gno-330832
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 11000031282, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice. gnn-330833
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 110000310280, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice. gnm-330834
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Ma
riboru, zavarovalno polico, št. 110000310279, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice.
gnl-330835

Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Ma
riboru, zavarovalno polico, št. 1100031278, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice.
gnk-330836
Gomol Devana, Gradiška 316, Pesnica pri Ma
riboru, zavarovalno polico, št. 110000316385, izdala zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnice.
gnj-330837
Gornik Jaka, Zbilje 136, Medvode, zavarovalno polico, št. 50500040824, izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gnd-330818
Harambašić Mehmed, Goričica pri Ihanu 1b, Domžale, zavarovalno polico, št. 50500003718, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnk-330811
Humar Metod, Avče 88, Kanal, zavarovalno polico,
št. 41601004856, izdala zavarovalnica Slovenica, zavarovalna hiša d.d. gnw-330799
Jakomin Martina, Podpeška cesta 111, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 50500061059, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-330820
Kert Kos Mojca, Pod Gonjami 96, Prevalje, zavarovalno polico, št. 70000059982, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnt-330802
Kos Kaja, Pod Gonjami 96, Prevalje, zavarovalno
polico, št. 50500129712, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnr-330804
Kos Lea, Pod Gonjami 96, Prevalje, zavarovalno
polico, št. 50500129713, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gns-330803
Muznik Maksimiljan, Prekomorske brigade 4, Tolmin, zavarovalno polico, št. 41601008028, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-330821
Prelog Roman, Velika Bukovica 17, Ilirska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 50500053185, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-330817
Režonja Borut, Spodnja ulica 23, Gaberje, Lendava
– Lendva, zavarovalno polico, št. 50500029928, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-330845
SAFE INVEST-MREŽA d.o.o., zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Osojnikova 3-5, 2250 Ptuj, zavarovalne
police in zelene karte Grawe Zavarovalnice d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor po spodaj navedenih številkah: avtomobilske police – kasko: 1203711, 1213026,
1213027, 1213028, 1214013, 1214014, 1214015,
1214016, 1214017, 1214061, 1214062, 1214063,
1214064, 1214065, 1214066, 1214067, 1214068,
1214069, 1214070, 1214071, 1214072, 1214073,
1214074, 1217290, 1300690, 1300774, 1300779,
1300781, 1300785, 1300786, 1300787, 1300801,
1300802, 1300803, 1407238, 1407239, 1407240,
1407241, 1407242, 1407249, 1407271, 1407272,
1407273, 1407274, 1407275, 1407277, 1407278,
1407279, 1407335, 1407341, 1407457, 1408201,
1408275, 1408276, 1408416, 1408420, 1408421,
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1408447, 1408448, 1408449, 1408450, 1408451,
1408452, 1233947, 1233948, 1233949, 1233950,
1233951, 1233957, 1233958, 1233959, 1233960,
1233961, 1233962, 1233963, 1233964, 1233965,
1233966, 1233977, 1234005, 1234006, 1234007,
1234008, 1234009, 1234026, 1234027, 1234028,
1234029, 1234030, 1234031, 1234032, 1234033,
1234034, 1234035, 1252977, 1252978, 1252979,
1252980, 1252981, 1252982, 1252983, 1252984,
1252985, 1252986, 1254108, 1254109, 1254110,
1254111, 1254112, 1254113, 1254114, 1254115,
1254116, 1254117; avtomobilske police – odgovornost: 1202697, 1202717, 1202718, 1202719, 1206816,
1206870, 1206871, 1206872, 1213017, 1213020,
1213021, 1213023, 1213024, 1213025, 1213044,
1213047, 1213050, 1213402, 1213403, 1213420,
1213422, 1213423, 1213424, 1213425, 1213426,
1213427, 1213428, 1213429, 1213431, 1213432,
1213433, 1213434, 1213436, 1213441, 1213442,
1213443, 1213444, 1213445, 1222553, 1222554,
1222555, 1222556, 1222557, 1224343, 1224344,
1224345, 1224346, 1224347, 1224371, 1224372,
1224392, 1224474, 1224475, 1224476, 1224477,
1224478, 1224479, 1224480, 1224481, 1224482,
1224483, 1224484, 1224485, 1224486, 1224499,
1300688, 1303012, 1303013, 1303014, 1303015,
1303028, 1303061, 1303062, 1303063, 1303070,
1303071, 1303072, 1303073, 1303074, 1303075,
1303076, 1303077, 1303084, 1303088, 1303089,
1303090, 1303091, 1303093, 1303097, 1303098,
1303099, 1303100, 1303114, 1303115, 1303116,
1303138, 1303140, 1303141, 1303142, 1303178,
1303186, 1303187, 1303188, 1303189, 1303190,
1304247, 1408228, 1408229, 1408230, 1408231,
1408232, 1408236, 1408241, 1408242, 1408243,
1408244, 1408245, 1408247, 1408262, 1408264,
1408266, 1408267, 1408269, 1408286, 1408287,
1408288, 1408289, 1408290, 1408404, 1408414,
1408437, 1408456, 1408458, 1408459, 1408460,
1408461, 1408462, 1408466, 1408467, 1408480,
1408486, 1408487, 1408488, 1408494, 1408497,
1408498, 1408499, 1408500, 1409202, 1409203,
1409206, 1409207, 1409208, 1409209, 1409210,
1409211, 1409212, 1409213, 1409223, 1409226,
1409229, 1409230, 1409231, 1409232, 1409233,
1409234, 1409235, 1409236, 1409237, 1409238,
1409239, 1409240, 1409242, 1409244, 1409245,
1240820, 1240860, 1240868, 1240869, 1240873,
1240879, 1240921, 1240922, 1240923, 1240924,
1240925, 1240926, 1240927, 1240928, 1240929,
1240930, 1240965, 1240966, 1240967, 1240968,
1240969, 1240976, 1240977, 1240978, 1240979,
1240980, 1240981, 1240982, 1240983, 1240984,
1240985, 1257172, 1257173, 1257176, 1268431,
1268432, 1268433, 1268434, 1268435, 1268436,
1268437, 1268438, 1268439, 1268440, 1306142,
1306143, 1306144, 1306145, 1306146, 1272450,
1272474, 1272482, 1272483, 1272484, 1272485,
1272486, 1272487, 1272488, 1272489, 1272490,
1272491, 1279005, 1279006, 1279007, 1279008,
1279009, 1279010, 1279011, 1279012, 1279013,
1279014, 1279015; police Turist: 252443, 252448,
252459, 252460, 252468, 256905, 256911, 256929,
256938, 256939, 256942, 256944, 256945, 256950,
256953, 256966, 256967, 256969, 256970, 256976,
256977, 256978, 256979, 256988, 256989, 256990,
256992, 257000, 250301, 250302, 250303, 250304,
250305, 250306, 250307, 250308, 250309, 250310,
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250311, 250312, 250313, 250314, 250315, 250316,
250317, 250318, 250319, 250320, 250321, 250322,
250323, 250324, 250325, 250326, 250327, 250328,
250329, 250330, 250331, 250332, 250333, 250334,
250335, 250336, 250337, 250338, 250339, 250340,
250341, 250342, 250343, 250344, 250345, 250346,
250347, 250348, 250349, 250350, 253304, 253305,
253307, 253308, 253309, 253310, 253323, 253324,
253326, 253328, 253329, 253330, 253331, 253336,
253338, 253339, 253345, 253346, 253347, 253712,
253713, 253714, 253715, 253716, 253717, 253718,
253719, 253720, 253721, 253723, 253729, 253760,
253761, 252470; zelene karte: 2699, 2700, 2701, 2702,
2703, 3510, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6722,
6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 7980, 7981, 12107,
12127, 12128, 12129, 12130, 12173, 12196, 12198,
19609, 19617, 19667, 19674, 19705, 19707, 19708,
19711, 19725, 19784, 19785, 19786, 22359, 26727,
33734, 33735, 35534, 45623, 45626, 45637, 45644,
45645, 45646, 45725, 45740, 45743, 48456, 48457,
48458, 48459, 48460, 48461, 48462, 48463, 48464,
48465, 48543, 48544, 48545, 48546, 48547, 48550,
48593, 48594, 48596, 48613, 48617, 51480, 54491,
54517, 54523, 54524, 54534, 60749, 60752, 63004,
63007, 63008, 63065, 63075, 63077, 66774, 66800,
66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 74150, 74183,
74184, 74185, 82084, 82085, 82087, 82088, 82089,
82090, 82091, 82092, 82093, 82094, 82095, 82096,
82097, 82098, 82099, 82100, 82101, 82102, 82103,
82104, 85998, 85999, 86000, 86001, 86002, 86011,
86023, 86024, 86025, 86071, 87697, 87698, 87702.
Ob-1997/13
Sedej Barbara, Lesno Brdo 39, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500114907, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-330816
Stojančič Vesna, Trg Franca Kozarja 16, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 50500126527, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-330828
S-5 naložbe, zavarovalno zastopniška družba
d.o.o., ki ga zastopa dir. Mitja Mejač, Na Brezno 47,
1351 Brezovica, zavarovalne ponudbe zavarovalnice
Wiener Städtische Vienna Insurance Group: št. ponudbe 110000201168 do 110000201174, št. ponudbe 120000008910 do 120000008931, št. ponudbe 120000008934, št. ponudbe 120000201330 do
120000201347, št. ponudbe 120000201349 do
120000201357, št. ponudbe 210000004870 do
200000004879, št. ponudbe 2100001111, št. ponudbe
2100001113 do 2100001116, št. ponudbe 2100001118
do 2100001119, št. ponudbe 220000005160 do
220000005169, št. ponudbe 220000301257 do
220000301258, št. ponudbe 220000301418 do
220000301419, št. ponudbe 220000301422 do
220000301436. Ob-1957/13
Vozelj Tomaž, Golče 5, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 50500056576, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnx-330798
Vujčić Duško, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500109510, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnf-330841
Vuk Suzy, Koštabona 60, Šmarje, zavarovalno polico, št. 50500115911, izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gny-330847
Zupan Popovič Andreja, Trebinjska ulica 4, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 11.705.566 in 11.705.565,
izdala zavarovalnica Grawe d.d. gnl-330814
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Župec Tanja, Iška Loka 64, Ig, zavarovalno polico,
št. 50500022385, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gny-330826

Spričevala preklicujejo
Bole Andraž, Zelena pot 26, Ljubljana, indeks,
št. 18070256, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje
2007. gnh-330843
Omerzel Teja, Reštanj 40A, Senovo, indeks,
št. 20110263, izdala Pravna fakulteta. gnr-330854
Ugrin Astrid, Škocjan 58, Koper – Capodistria, letno
spričevalo 9. b razreda Osnovne šole Elvire Vatovec
Prade, izdano leta 2007. gnt-330806
Vincek Leon, Jakčeva ulica 33, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2012.
gnt-330852

Drugo preklicujejo
A & Daniva d.o.o., Glinškova ploščad 14, Ljubljana,
licenco in taksi nalepko, št. 0004635/06507/779/001,
za vozilo škoda octavia, reg. oznaka LJ RJ 865.
gnc-330823
Alemany Borrayo Alvaro, Tivolska 40, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25110447, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gne-330842
Avtoprevozništvo Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8,
8330 Metlika, dovolilnice: država BY 112/01, št. dovolilnic 2554157, 2554411; država KZ 389/09, št. dovolilnic
53287, 53351, 53442; država KZ 398/11, št. dovolilnice
21235; država UA 804/11, št. dovolilnice 2567860; skupaj: 7. Ob-1998/13
Baler Anton, Panonska 6F, Bakovci, Murska Sobota, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021042020,
izdal Cetis d.d. Celje. gnm-330788
Bavdek Tadej, Ščita 8, Velike Lašče, študentsko
izkaznico, št. 11240170576, izdal Inštitut in akademija
za multimedije v Ljubljani. gnv-330825
BENIGAR d.o.o., Smledniška cesta 18, Kranj, licenco, št. GE004555/00424/001, za vozilo G0308760,
registrska številka KR ZR-265. gnd-330797
Bobnar Matic, Moste 45/F, Komenda, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028876000. gnr-330829
Čebular Jaka, Vurnikova ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20070040, izdala Pravna fakulteta.
gnv-330850
ETA, Kajuhova pot 4, Kamnik, štampiljko z vse
bino ETA živilska industrija, d.d. 1241 Kamnik, Kajuhova pot 4, številka 1, velikost cca 4 cm x 1,5 cm.
gnp-330856
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Holcar Tanja, Žebljarska pot 2, Kamnik, študentsko
izkaznico, št. 01009288, izdala Pedagoška fakulteta.
gnj-330787
Jašarević Salko, Rečica 68, Rečica ob Savinji, potrdilo o Nacionalni poklicni kvalifikaciji, izdana na Salko
Jašarević, veljavno od 8. 4. 2008, izdajateljica Agencija
za promet d.o.o., številka 948/2008, izdano leta 2008.
gnc-330819
Katerina Lejskova, Rožna dolina, Cesta 27. aprila,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18126219, izdala
Filozofska fakulteta. gnt-330827
Kogler Domen, Ulica Eve Lovške 18, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41050134, izdala Medicinska fakulteta. gns-330853
Kos Bojan, Ljub
ljanska 64, Postojna, pomorsko
knjižico, št. 000160. gno-330786
Kos Matjaž, Kobdilj 46A, Štanjel, NPK certifikat
NPK varnostnik/varnostnica, številka 160/2008, z identifikacijsko številko: NPK-V-ev5115/i166-08. gnc-330848
Mršič Darja, Miklavičeva cesta 2, Borovnica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal UKC Ljubljana.
gnu-330851
Panić Milan, Frankovo naselje 165, Škofja Loka,
certifikat za NPK varnostnik/ca, številka C 343 z dne 1. 6.
2007, izdala ZRSZU, Dimičeva 9, Ljubljana. gnk-330840
Plut Max, Vojkova cesta 73, Ljub
ljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003586001, izdajatelj
Cetis d.d. gnc-330844
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Guštin Irenca,
zap. št. 240, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na
ime Markežič Stelijo, zap. št. 56, službeno izkaznico
javne uslužbenke Guštin Irence, zap. št. 591, izdano
dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico javnega uslužbenca
Markežič Stelija, zap. št. 77, izdano dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico javnega uslužbenca Turk Zdravka, zap.
št. 2362, izdano dne 22. 3. 2005, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Šeat Nikola, zap. št. 2198, izdano
dne 22. 3. 2005, službeno izkaznico javnega uslužbenca Boben Draga, zap. št. 545, izdano dne 2. 4. 2002,
službeno izkaznico javnega uslužbenca Bogatič Milana,
zap. št. 546, izdano dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Savarin Karla, zap. št. 681, izdano
dne 2. 4. 2002. Ob-1985/13
Saje Mitja, Kneza Koclja ulica 37, Ljubljana, licenco
za taxi prevoz, št. 012112, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnb-330849
SGP, Ljubljanska cesta 11, Radovljica, licenco za
vozilo TAM, 260 T 26 B, reg. št. KR-53-86C. gns-330807
SGP, Ljubljanska cesta 11, Radovljica, licenco za
vozilo TAM, 260 T 26 B, reg. št. KR-J2-096. gnr-330808
SGP, Ljubljanska cesta 11, Radovljica, licenco za
vozilo TAM, 260 T 26 B, reg. št. KR-46-83R. gnq-330809
Slonjšak Simon, Malgajeva 7, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 19355595, izdala Univerza v Ljub
ljani,
Ekonomska fakulteta. gnq-330805

Godler Tomaž, Loška cesta 16A, Log pri Brezovici,
voznikovo kartico, št. 1070500027075000, izdal Cetis
Celje. gnm-330813

Srečko Žalar s.p., Ivenca 26, Vojnik, licenco, številka 009346/004, za vozilo MB actros 1841 SNRL,
registrska številka CE U8 70E. gno-330857

Grubač Nikoleta, Trubarjeva cesta 85, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 23110010, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnw-330824

Stašević Nikola, Lahovče 61, Cerklje na Gorenjskem,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027495011, izdajatelj Cetis d.d. gnz-330846
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Špes Miha, Marjeta na Dravskem polju 52, Marjeta
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 18110954,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-330839
Štremfelj Špela, Jesenica 5A, Cerkno, študentsko
izkaznico, št. 25120114, izdala Fakulteta za arhitekturo,
Ljubljana. gnl-330789
Tiselj Mateja, Grajska vas 24a, Gomilsko, študentsko izkaznico, št. 30800969, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. gnk-330815
TM VISTA d.o.o., Tehnološki park 18, Ljubljana, licenco za vozilo renault traffic 2.0 DCI, reg. št: GO OPTI
9. gnu-330855
TRANSPORT R.D., d.o.o., Pečke 6, Makole, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023294010.
gni-330838
Verdnik Katarina, Godovič 162, Godovič, študentsko izkaznico, št. 41070075, izdala Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gnl-330810
Vidmar Bogdan, Ižanska cesta 270c, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41060173, izdala Medicinska fakulteta. gny-330822
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