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

Ob-2227/13

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
Št. 430-16/2013/13

Ob-2201/13
Obvestilo

o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 22. 3. 2013
v Uradnem listu RS, št. 25/2013 objavilo 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 in javno upravo.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 4. 4. 2013“.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Ob-2209/13
Obvestilo o zaprtju razpisa
Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., objavlja, da je javni razpis št. URE/JP-1/2013,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 29. 3.
2013, zaprt zaradi porabe sredstev. Zaprtje razpisa prične
veljati z dnem objave tega obvestila.
Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. Kranj

Št. 430-207/2013/7

Ob-2234/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – 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 in javno upravo
javni razpis
za izvedbo programa Pomoč ranljivim skupinam
prosilcev za mednarodno zaščito, št. 430-207/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je nadaljevanje izvajanja
programa pomoči, s katero je ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti otrokom, mladoletnikom brez
spremstva, invalidnim osebam, starejšim, nosečnicam,
roditeljem samohranilcem z otroki in žrtvam posilstva,
mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja, zagotovljena posebna skrb, nega in obravnava ter obsega naslednje sklope:
– Sklop 1: Operativna pomoč in socialna integracija
mladoletnim osebam brez spremstva ter skupinam za
samopomoč ženskam,
– Sklop 2: Kreativno preživljanje prostega časa za
šoloobvezne in predšolske otroke,
– Sklop 3: Individualna psihoterapevtska pomoč.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa
v celoti (sklopi od 1 do 3) 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.
Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred
1. 7. 2013, do 30. 6. 2014.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu v RS,
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
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,
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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;
– Program mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika;
– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
programov;
– Vsebina programa 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;
– Prijavitelj – izvajalec oziroma osebe, ki bodo izvajale program, morajo izpolnjevati zahteve naročnika
glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter znanja tujih jezikov, ki so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih,
in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 3 javnega
razpisa. Vloge lahko pri posameznih sklopih dosežejo
naslednje število točk:
– sklop 1: maksimalno 25 točk,
– sklop 2: maksimalno 25 točk in
– sklop 3: maksimalno 30 točk.
V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, glede na
sklop, na katerega se prijavitelj prijavlja, se vloga izloči.
Ocenjuje se:
1. ponudbena cena programa:
Ocenjuje se ponudbena cena programa posameznega sklopa, ki jo prijavitelj navede v Prilogi št. IV/8b.
1.1. Ponudbena cena sklopa 1: Vloga z najnižjo
ponujeno ceno prejme 10 točk, ostale vloge pa procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene
od najnižje ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo
prejeti manj kot 0 točk.
1.2. Ponudbena cena sklopa 2: Vloga z najnižjo
ponujeno ceno prejme 10 točk, ostale vloge pa procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene
od najnižje ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo
prejeti manj kot 0 točk.
1.3. Ponudbena cena sklopa 3: Vloga z najnižjo
ponujeno ceno prejme 12 točk, ostale vloge pa procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene
od najnižje ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo
prejeti manj kot 0 točk.
2. Vsebina programa:
Ocenjuje se vsebina programa po spodaj navedenih vsebinskih merilih:
2.1. Vsebinsko merilo za sklop 1:
2.1.1 Vsebina sklopa 1 je skladna z opisom predmeta javnega razpisa
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2.1.2 Izvajanje vsebin namenjenih mladoletnikom
brez spremstva uporablja metode za spodbujanje k redni in aktivni udeležbi
2.1.3 Izvajanje vsebin namenjenih ženskam uporablja metode za spodbujanje k redni in aktivni udeležbi
2.1.4 Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil
dodatne, inovativne vsebine
2.1.5 Prijavitelj je pri načinu izvedbe sklopa 1 uporabil različne in inovativne pristope/metodologijo.
Vsebinska merila so ocenjevalna, vsebinsko merilo
2.1. pa je tudi izločilno. Če je prijavitelj pri vsebinskem
merilu 2.1. ocenjen z 0 (nič) točkami, se vloga izloči iz
nadaljnjega ocenjevanja. Največje možno število prejetih točk po vsebinskih merilih je 15 točk.
2.2. Vsebinsko merilo za sklop 2:
2.2.1 Vsebina sklopa 2 je skladna z opisom predmeta javnega razpisa
2.2.2 Izvajanje vsebin namenjenih šoloobveznim
otrokom uporablja metode za spodbujanje k redni in
aktivni udeležbi
2.2.3 Izvajanje vsebin namenjenih predšolskim
otrokom spodbujajo njihovo socializacijo
2.2.4 Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil
dodatne, inovativne vsebine
2.2.5 Prijavitelj je pri načinu izvedbe sklopa 2 uporabil različne in inovativne pristope/metodologijo.
Vsebinska merila so ocenjevalna, vsebinsko merilo
2.1. pa je tudi izločilno. Če je prijavitelj pri vsebinskem
merilu 2.1. ocenjen z 0 točkami, se vloga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Največje možno število prejetih točk
po vsebinskih merilih je 15 točk.
2.3. Vsebinsko merilo za sklop 3:
2.3.1 Vsebina sklopa 3 je skladna z opisom predmeta javnega razpisa
2.3.2 Vsaj ena oseba prijavitelja, ki bo izvajala program, pasivno obvlada tuje jezike
2.3.3 Vsaj ena oseba prijavitelja, ki bo izvajala program, aktivno obvlada tuje jezike
2.3.4 Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil
dodatne, inovativne vsebine
2.3.5 Prijavitelj je pri načinu izvedbe sklopa 3 uporabil različne in inovativne pristope/metodologijo
2.3.6 Vse osebe prijavitelja, ki bodo izvajale program imajo, poleg zahtevane izobrazbe, opravljen tudi
podiplomski program, skladno s točko 2 (Predmet javnega razpisa) III. dela razpisne dokumentacije.
Vsebinska merila so ocenjevalna, vsebinsko merilo
2.1. pa je tudi izločilno. Če je prijavitelj pri vsebinskem
merilu 2.1. ocenjen z 0 točkami, se vloga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Največje možno število prejetih točk
po vsebinskih merilih je 18 točk.
V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in
sicer tisti, ki bo dosegel največje skupno število točk po
zgoraj navedenih merilih.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk,
bo v okviru vsakega sklopa izbran tisti prijavitelj, ki ima
v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma referenc iz področja, navedenega v točki
8.3 III. dela razpisne dokumentacije.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 90.000,00 EUR, in sicer:
– za sklop 1: 38.000,00 EUR,
– za sklop 2: 20.000,00 EUR in
– za sklop 3: 32.000,00 EUR,
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za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe, vendar
zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2013,
do 30. 6. 2014.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa
za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena
s strani Evropskega sklada za begunce (letni program
2012) v višini največ 75 % ter sredstev Ministrstva za
notranje zadeve in javno upravo v višini najmanj 25 %.
6. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 15. 5. 2013, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZJU RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 16. 5. 2013.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
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.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom:
»Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo programa »Pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-207/2013«.
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 29. 4. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Št. 5440-14/2012/10

Ob-2242/13

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami
(v nadaljevanju: Uredba št. 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evrop-
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skega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in
110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013
(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), Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske
Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve: CCI 2007
SI 051 PO 001), Sporazuma o prenosu nalog organa
upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne
18. 2. 2013 (z vsemi spremembami) ter Sklepa organa
upravljanja o potrditvi instrumenta št. 3032-2/2013/29,
z dne 9. 4. 2013, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
za leti 2013 in 2014 v okviru 1. razvojne
prioritete: Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti prednostne usmeritve in
1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja
novih zaposlitvenih možnosti Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013
1
Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2
Predmet, namen in cilji javnega razpisa ter
upravičene aktivnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljšanju razmer na trgu dela in učinkovitemu
reševanju odprtih vprašanj, vezanih na sfero trga dela
in zaposlovanja, delovne pogoje, izboljšanju položaja
različnih skupin na trgu dela in spodbudi in aktivnemu
sodelovanju sindikatov ter predstavnikov delodajalcev
v različnih oblikah socialnega dialoga.
Namen javnega razpisa je doseganje ciljev
1.4. prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 s sofinanciranjem projektov socialnih partnerjev za aktivno in
učinkovito vključevanje v reševanje problematike na
naslednjih področjih:
– razvoja aktivnih politik trga dela;
– usklajenosti kvalifikacij delovne sile s povpraševanjem;
– projekcije potreb v okviru trga dela;
– odprtosti trga dela;
– poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
– novih zaposlitvenih možnosti;
– izboljšanja delovnega okolja;
– aktivacije presežnih delavcev in njihove pravočasne prekvalifikacije oz dokvalifikacije;
– povečevanja fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in njihovih zaposlenih ter spodbujanju regijske in
sektorske mobilnosti;
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– motiviranja in aktivacije človeških virov za iskanje
in prepoznavanje podjetniških potencialov;
– usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
– organizacije dela in izboljšanje razmer za zdravje
in varstvo pri delu in delo na domu;
– medgeneracijskega sodelovanja na delovnem
mestu.
Cilji javnega razpisa so:
– pripraviti ustrezne analize, študije, raziskave, metodologije in podobno, ki bodo prispevale k učinkovitemu reševanju problematike na zgoraj opredeljenih
področjih;
– v aktivnosti vključiti zaposlene kot del njihovega
vseživljenjskega učenja.
Upravičene aktivnosti javnega razpisa
V okviru izvajanja projektov socialnih partnerjev
bodo upravičene naslednje aktivnosti, vezane na področja, opredeljena v namenu javnega razpisa:
– identifikacija problemov in priprava predlogov za
rešitve;
– priprava ukrepov in predlogov za izboljšanje kakovosti kolektivnih pogodb znotraj socialnega dialoga;
– aktivno vključevanje v razpravo za oblikovanje
ukrepov, tako na mednarodni, nacionalni, regijski, panožni, podjetniški, itd. ravni;
– priprava študij, analiz, raziskav ter prenosa dobrih praks;
– priprava in izvedba izobraževanj in delavnic za
ključne akterje na trgu dela in zaposlovanja (podjetja
in njihove zaposlene, socialne partnerje, izobraževalne
institucije, institucije trga dela, brezposelne, ipd.);
– promocija in ozaveščanje javnosti in socialnih
partnerjev ter posebnih ciljnih skupin s pripravo dogodkov, konferenc, okroglih miz, posvetovanj, ipd;
– aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju in krepitvi
učinkovite medsebojne komunikacije med socialnimi
partnerji;
– zagotavljanje podpornih storitev na področju socialnega dialoga (pomoč pri pripravi kolektivnih pogodb
in ostalih aktivnostih socialnega dialoga za doseganje
ciljev javnega razpisa).
Skrajni rok za dokončanje projektnih aktivnosti je
31. 8. 2014.
3
Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo
prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko prijavitelj kandidira le v t.i.
projektnem partnerstvu, pri čemer projektno partnerstvo
sestavljata najmanj dve in največ tri pravne osebe (prijavitelj ter en ali dva projektna partnerja). Projektno partnerstvo mora sestavljati vsaj en predstavnik sindikalne
in en predstavnik delodajalske strani.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše
zgolj prijavitelj, le ta pa z vsakim projektnim partnerjem
podpiše partnerski sporazum, v katerem podrobneje
opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega
partnerja pri izvedbi projekta.
Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje:
1. prijavitelj je organizacija delodajalcev, ki je članica Ekonomsko-socialnega sveta oziroma je podpisnica
Pravil Ekonomsko socialnega sveta oziroma reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za območje
države (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev)
2. projektni partner je organizacija delodajalcev,
ki je članica Ekonomsko-socialnega sveta oziroma je
podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta oziroma
reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za
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območje države ali njihov član z ustreznim dokazilom
o članstvu (Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter, po
potrebi, ustrezno dokazilo o članstvu, ki ga preveri in
potrdi strokovna komisija);
3. prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost
zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta
(dokazilo: Obrazec št.4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev);
4. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo biti
v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev);
5. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo kršiti
določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc.
Prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, vsak
projektni partner podpiše Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja,
lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Kolikor prijavitelj ali kateri koli izmed projektnih partnerjev ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
4
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so
stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem projekta,
v skladu s cilji projekta ter bodo določeni v pogodbi
o sofinanciranju,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj oziroma
projektni partner dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega
projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega zakona
o javnem naročanju, informiranje in obveščanje javnosti,
hramba dokumentacije…).
Upravičene stroške predstavljajo t.i. neposredni in
posredni stroški projekta.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
a) stroški dela zaposlenih na projektu,
b) stroški potovanj (za zaposlene pri upravičencu/projektnemu partnerju doma in v tujini),
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c) stroški izobraževanj in usposabljanj (za zaposlene pri upravičencu/projektnemu partnerju doma in
v tujini),
d) stroški zunanjih storitev,
e) stroški informiranja in obveščanja javnosti,
f) stroški nakupa opreme,
g) strošek DDV, v primeru, da ima prijavitelj ali projektni partner potrdilo Davčne uprave RS, da za opravljanje neobdavčljive dejavnosti nima pravice do odbitka
davka na dodano vrednost.
Med posredne upravičene stroške štejemo tiste
operativne stroške, ki nastanejo oziroma so povezani
z neposrednimi aktivnostmi projekta. Posredni stroški
so ocenjeni v pavšalu, ki predstavlja 15 % od vseh neposrednih upravičenih stroškov projekta razen nakupa
opreme.
Skladno s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES
ter 20. členom Uredbe je v okviru tega javnega razpisa
omogočeno tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada
v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj,
in sicer za nakup opreme, v primeru, da je le to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. Vrednost
nakupa opreme ne sme presegati 10 % vseh upravičenih stroškov projekta. Sredstva za nakup opreme se
bodo izplačevala postopoma, tekom trajanja projekta,
v določenem odstotku od že realiziranih upravičenih
stroškov projekta.
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano
vrednost upravičen strošek, razen za odbiti znesek DDV,
skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada. Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV
določeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec bo moral nastale stroške na projektu
dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih
računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno
dejavnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.
Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški niso predmet sofinanciranja in
jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa zemljišča;
– posredni stroški, če presegajo vrednost 15 % od
določenih neposrednih upravičenih stroškov projekta;
– stroški nakupa opreme, če presegajo 10 % vseh
upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija opreme v primeru, ko se uveljavlja
kot strošek nakupa;
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– nakup rabljene opreme;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji projekta.
5
Višina sredstev, ki so na razpolago za javni
razpis
Javni razpis za izbor projektov delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne
usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
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Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, predstavljajo 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega proračuna
Republike Slovenije – MDDSZ) pa 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Sredstva za sofinanciranje projektov ne predstavljajo državne pomoči.
5.1 Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za javni razpis
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za
leti 2013 in 2014 znaša 2.600.000,00 EUR. Razpisana
sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike
Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po
spodaj predvideni finančni konstrukciji:
Vir razpisanih sredstev
Namenska sredstva EU (85 %)
– PP 9235
Namenska sredstva slovenske udeležbe (15 %)
– PP 9247
SKUPAJ v EUR

Leto 2013

Leto 2014

Skupaj v EUR

1.232.500,00

977.500,00

2.210.000,00

217.500,00

172.500,00

390.000,00

1.450.000,00

1.150.000,00

2.600.000,00

Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem
za leto 2013, praviloma izplačalo v proračunskem letu
2013, sredstva dodeljena za leto 2014 v proračunskem
letu 2014, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih
sredstev.
5.2 Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Najnižja višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je 150.000,00 EUR (skupaj
za leta 2013 in 2014), najvišja pa 200.000,00 EUR.
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do
100 % upravičenih stroškov projekta.
6
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2013 in 2014.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v letih 2013 in 2014 oziroma v plačilnih rokih, določenih
v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali in bodo s strani upravičenca
plačani (upravičeni izdatki) v obdobju od datuma izdaje
sklepa o izboru operacije (datum začetka operacije) do
najkasneje 30. 9. 2014 (datum zaključka operacije).
Ministrstvo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12. 2014, ob upoštevanju plačilnih rokov,
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
V primeru ugotovljenih izjemnih okoliščin, kot npr.
pri ugotovljenih objektivnih dejstvih, ki nastopijo neodvisno od ravnanja upravičenca in bistveno spremenijo
okoliščine, zanje pa upravičenec ob potrditvi operacije
ni mogel vedeti, niti jih predvideti, lahko na predlog ministrstva, organ upravljanja izda soglasje k spremembi obdobja izvajanja projektnih aktivnosti, upravičenih
stroškov in izdatkov posameznih operacij, vendar le
na način, da obdobje upravičenih izdatkov ne preseže
datuma 30. 6. 2015. Organ upravljanja izda soglasje za
vsako operacijo posebej.
7
Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni
prijavitelji.
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7.1 Splošni merili
Merilo

Opis

Izpolnjevanje
(da/ne)

Skladnost s cilji prednostne
usmeritve Pospeševanje razvoja
novih zaposlitvenih možnosti

Rezultati projekta bodo pozitivno prispevali
k aktivni vlogi socialnih partnerjev pri doseganju
ciljev prednostne usmeritve na področju razvoja novih
zaposlitvenih možnosti in izboljšanje situacije v sferi
trga dela

DA

NE

Prispevek k boljšemu povezovanju
socialnih partnerjev

Projektno partnerstvo bo organizirano na način, da bo
zagotavljalo boljšo povezanost socialnih partnerjev

DA

NE

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale obeh splošnih meril,
bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot
neustrezne.
7.2 Podrobnejša merila ocenjevanja
Maksimalno
št. točk

Merilo

Opis

Strateška analiza- opredelitev
ključnih izzivov

Opredelitev in smotrnost predlaganih rešitev glede
na ključne izzive in razmere na trgu dela, opredelitev
vpliva projekta na deležnike in ciljne skupine,
realnost predvidenih rezultatov projekta ter vpliv
socialnih partnerjev na uporabo le teh v praksi.

20

Dispozicija projekta – delovni
načrt

Opredelitev operativnih ciljev, ki so povezani
s strateškimi cilji in v skladu s cilji javnega razpisa,
opredelitev rezultatov, ki izhajajo iz operativnih
ciljev, aktivnosti za dosego rezultatov ter opredelitev
kazalnikov doseganja učinkov ter rezultatov. Terminski
plan je izvedljiv.

15

Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost projekta

Finančni načrt, utemeljenost, jasnost, racionalnost
porabe sredstev ter upravičenost stroškov

15

Reference prijavitelja

Reference prijavitelja pri izvajanju projektov, ki so se
sofinancirali iz EU sredstev v obdobju od 1. 1. 2008 –
31. 12. 2012

10

Transnacionalne aktivnosti

Transnacionalne aktivnosti, med katere se štejejo:
študijski obiski, izmenjava dobrih praks, primerjalne
analize, dogodki, na katerih sodelujeta vsaj
dva predstavnika iz tujine.

5

Predvidene aktivnosti ter metode
za informiranje in obveščanje
javnosti o projektu

Aktivnosti, metode in način izvedbe promocije projekta
ter načrt komuniciranja z javnostmi.

SKUPAJ:

5
70

V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 50 točk. Kolikor bo imelo
več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge
z višjim skupnim številom točk merila strateške analize
in merila delovnega načrta projekta.
8
Postopek izbora prijaviteljev
8.1 Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je najkasneje 45 dan po objavi
tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma do vključno dne 27. 5. 2013.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno 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 mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj
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mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti tudi
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih
obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 27. 5. 2013 in
vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki
bodo v vložišče ministrstva, prispele do dne 27. 5. 2013.
Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do dne 27. 5. 2013 do 13. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! Vloga na javni
razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za
leti 2013 in 2014«. Vloge, ki bodo nepravilno označene,
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. V primeru,
da bodo vloge pomanjkljivo označene, se bo njihova
ustreznost dodatno presojala.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni
bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge 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.
8.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog
in ocenjevanje
Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev
sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 30. 5. 2013 ob
13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog
ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji in, ki ne vsebuje e-nosilca podatkov z dispozicijo projekta in finančnim načrtom.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo
z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo
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vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo
k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo
posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in
hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti
v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s poštno pošiljko, ki bo
vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma
navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in sicer na
naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo
zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno
s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno
presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da
je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo
takšna vloga zavržena;
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge,
ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale
vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri
čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
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 poglavju 3 in 7 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ali katerikoli izmed projektnih partnerjev ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih
v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet
ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
V postopku ocenjevanja bodo vloge najprej ocenjene glede na splošna merila, določena v 7 poglavju tega
javnega razpisa. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh splošnih meril, bo vloga
zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi
podrobnejših meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
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 sofinanci-
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ranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo
najmanj 50 od vseh možnih 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.
Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo
imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk
merila strateške analize in merila delovnega načrta projekta. Preostanek sredstev se lahko podeli naslednjemu
na lestvici tudi, če sredstva ne zadostujejo za celotno
zaprošeno višino sredstev in kolikor se prijavitelj strinja
z znižanim zneskom sofinanciranja projekta.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bodo v prijavi med upravičenimi stroški navedeni tudi stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada in na podlagi pravil dopolnilnega financiranja Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo strokovna komisija prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru,
da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo
aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se
ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu,
se šteje, da odstopa od vloge.
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.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
8.3 Protikorupcijsko določilo
Vsak prijaviteljev poskus vpliva na obravnavo vlog
s strani ministrstva bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo
in odločitve strokovne komisije.
8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti
spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in med potencialnimi prijavitelji/projektnimi partnerji
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti, 16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES
ter 6. členom Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora
(dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja.
9
Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog.
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Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva: www.mddsz.gov.si in na spletni strani, www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. 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.
10 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministra oziroma pooblaščene osebe o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni
od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na
sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno
oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor
je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki
se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
11 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne
skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
12 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu,
bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– projekt izvajati skladno z vsebino predložene vloge na javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti
zadevnega področja;
– izbrati zunanje izvajalce ter pri tem upoštevati
določila veljavnega zakona o javnem naročanju in pri
tem dosledno upošteval protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije;
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco
o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj
10 let po zaključku projekta;
– zagotavljati ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in
rezultatov;
– voditi evidenco o morebitnih prihodkih na projektu;
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– zagotavljati ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostopnost dokumentacije o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti
o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, ministrstva ter 8. in 9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES;
– obveščati ministrstvo o spremembah projekta in
jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom
Uredbe št. 1083/2006/ES;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega
financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti
vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi;
– pripravljati ter posredovati zahtevke za izplačilo
sredstev iz proračuna z zahtevanimi obveznimi prilogami in dokazili ter zagotavljati vnos teh podatkov v sistem
ISARR in sicer za potrebe spremljanja, zahtevkov za
izplačila in zahtevkov za povračila;
– zagotoviti upoštevanje vseh zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog s strani vseh projektnih
partnerjev;
– zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo, podano v Prilogi XXIII Uredbe
1828;
– v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti ministrstvu partnerski sporazum
o izvedbi projekta. V partnerskem sporazumu morajo
biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta ter vsaj naslednje obvezne
sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno z vlogo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev
v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave
in oddaje zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) ter
drugih zahtevanih poročil s strani ministrstva in drugih
nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih
projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne z vlogo na
javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za
projekt;
n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim
partnerjem za potrjene in izplačane ZzI-je;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
s. posledice ugotovitve, da partner krši določila
o ne/namenski porabi sredstev ali dvojnem financiranju.
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13 Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006/ES
(8. in 9. člen), podrobneje pa so obrazložene v Navodilih
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip EU ter logotip Evropskega socialnega
sklada in navesti, da projekt delno financira Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve, 1.4 prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Izbrani prijavitelji in projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni
o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Pravilna uporaba logotipa je dodatno pojasnjena
v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013 in dostopna na spletni strani, www.eu-skladi.si.
14 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Nuši Majhenc. na
tel. 01/369-76-15, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na
elektronskem-naslovu: nusa.majhenc@gov.si.
V primeru pogosto zastavljenih vprašanj bodo odgovori v zvezi z razpisom objavljeni na spletni strani
www.mddsz.gov.si.
15 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Finančni načrt
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Priloge:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
(Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU12), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011
in 3/13, v nadaljevanju: PPIPRS), Uredbe o razvoj-
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nih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06,
23/07, 107/08 in 36/09), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10
in 4/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list,
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni
razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul.
l., št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (Ul. l., št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
in Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016,
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa: namen razpisa je vzpodbujanje
izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih,
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim
razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj
turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje
in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in
trženju slovenskega turizma.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno,
razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji.
Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji:
1. Promocijska funkcija:
– Promocija in nastopanje na tujem in domačem
trgu.

Št.

30 / 12. 4. 2013 /

Stran

1213

2. Distribucijska funkcija:
– Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije.
3. Razvojna funkcija:
– Priprava strategije razvoja turistične destinacije,
– Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije.
4. Operativna funkcija:
– Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih
proizvodov na ravni turistične destinacije.
Prijavitelj mora predložiti osnutek modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, v katerem bodo zajete aktivnosti s področja vseh
funkcij regionalne destinacijske organizacije. Prijavitelj
mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega
organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in
delovanja regionalne destinacijske organizacije.
4 Pogoji za kandidiranje
4.1 Splošni pogoji vezani na prejemnike sredstev
Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki
ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije
ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju
turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta regije
ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije vsaj
za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis.
Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 42/10, dne 28. 5. 2010.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10
– ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in
23/12) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike),
– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku
pridobivanja, finančne pomoči države po programu za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala
in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta
od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije.
4.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje
za kandidiranje:
1. skladnost prijave s predmetom in namenom
razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo;
2. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, ki skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja regionalne
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destinacijske organizacije (vir: Statistični urad RS, najnovejši končni razpoložljivi podatki), ob upoštevanju,
da sme posamezna gospodarska družba in podjetnik
posameznik izraziti podporo zgolj enemu prijavitelju. Prijavitelj lahko priloži tudi sporazume s kolektivnimi predstavniki turističnega gospodarstva, ki imajo preverljivo
članstvo in v katerem ti predstavniki izkazujejo podporo
prijavitelju za opravljanje funkcij regionalne destinacijske
organizacije. Kolektivni predstavniki s preverljivim članstvom so lahko območne obrtno-podjetniške zbornice,
območne zbornice GZS, samostojne regionalne zbornice GZS ipd. Na tem sporazumu morajo biti predstavniki
turističnega gospodarstva (podjetij) navedeni posamično. Kolikor predstavniki turističnega gospodarstva na
takšnem sporazumu ne predstavljajo dveh tretjin razpoložljivih nastanitvenih kapacitet v regiji, prijavitelj za
razliko priloži dodatne sporazume oziroma sporazum;
3. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s področno turistično zvezo (kjer le-te obstajajo)
oziroma dvema tretjinama turističnih društev na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki
so bila ustanovljena najkasneje 1 leto pred prijaviteljevo
prijavo na razpis;
4. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo
sveta regije ali pisno izraženo podporo vseh občin na
področju delovanja regionalne destinacijske organizacije za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj treh let od dneva prijave na razpis;
5. prijavitelj mora podati izjavo, da na ta razpis
z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne
bodo prijavljene na katerega izmed drugih razpisov za
isti namen;
6. prijavitelji, ki so neprofitne regionalne razvojne
agencije ali druge neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju turizma, morajo priložiti fotokopijo statuta organizacije oziroma pogodbe o ustanovitvi, s katero dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo nazaj v organizacijo;
7. ponudnik mora priložiti izjavo, da
se zavezuje, da bo aktivnosti izvajal v skladu
s smernicami trajnostnega oziroma zelenega turizma
(http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_
turizem=0&lng=1);
8. prijavitelj se mora zavezati, da se bo v primeru
uspešnega kandidiranja najmanj vodja regionalne destinacijske organizacije udeležil obveznega usposabljanja
s področja destinacijskega managementa, ki ga bo organiziralo ministrstvo;
9. prijavitelj mora podati izjavo, v kateri se zaveže, da bo uporabljal aktualno trženjsko znamko Slovenije na vseh tržno-komunikacijskih orodjih, kjer je to
mogoče.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali
nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8
delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje
in vloge, ki ne bodo skladne z namenom in predmetom
razpisa, bodo zavrnjene.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom
pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Dopolnjevanje
vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis.
Podatki v osnutku modela vzpostavitve in delovanja
regionalne destinacijske organizacije niso predmet dopolnitve vloge.
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4.3 Prijave regionalnih destinacijskih organizacij
v okviru razvojnih regij
Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije.
Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 42/10, dne 28. 5. 2010.
Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih destinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere
se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh
občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
Kolikor bo v času izvajanja aktivnosti v okviru javnega razpisa, prišlo do sprememb, ki bi zagotovile sistemski vir financiranja regionalnih destinacijskih organizacij
(npr. nova pokrajinska zakonodaja), se lahko več regionalnih destinacijske organizacij združi v eno regionalno
destinacijsko organizacijo. Le-ta bo lahko (po predhodni
obvestitvi in odobritvi s strani ministrstva) izvajala aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, katerim je
bilo odobreno sofinanciranje v okviru tega razpisa, in
tudi črpala njim odobrena sredstva.
Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo
opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo
biti striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih
prijavitelj morebiti opravlja.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so skladni s predmetom razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007–2013. Kot upravičeni se
štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):
5.1. Promocijska funkcija:
5.1.1 stroški oblikovanja in izdelave promocijskega
materiala,
5.1.2 stroški sodelovanja na turističnih sejmih
in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški),
5.1.3 stroški zakupa medijskega in oglaševalskega
prostora v tujih in domačih medijih,
5.1.4 organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini,
5.1.5 organizacija promocijskih dogodkov v tujini.
5.2. Distribucijska funkcija:
5.2.1 stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se
distribucijske poti informacijske tehnologije,
5.2.2 stroški vzpostavitve spletne strani destinacije,
5.2.3 stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne
strani turistične destinacije na domačih in tujih iskalnikih
(npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.),
5.3. Razvojna funkcija:
5.3.1 izdelava strategije razvoja turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani,
5.3.2 stroški izdelave priročnika trženjskih znamk
turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov.
5.4. Operativna funkcija:
5.4.1 stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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Upravičeni stroški so lahko zgolj stroški za aktivnosti, opredeljene v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso
bile predmet kakšnega drugega sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se
šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega
naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva. Upravičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od dneva izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do datuma oddaje
zadnjega zahtevka za izplačilo.
Če je prejemnik prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev
dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno ali je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje projekta lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva
vrnitev realne vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
6. Višina sofinanciranja
Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov
je 700.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme
obsegati manj kot polovico najvišje dovoljene višine
sofinanciranja na posamezno regionalno destinacijsko
organizacijo in ne več kot:
– 50 % upravičenih stroškov za stroške sodelovanja
na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, vključno
s potnimi stroški,
– 50 % upravičenih stroškov za stroške organizacije
medijskih dogodkov doma in v tujini,
– 60 % upravičenih stroškov za vse ostale stroške,
navedene v poglavju o upravičenih stroških.
Upravičeni stroški, opredeljeni v točkah 5.3. in 5.4.
v točki 5. smejo doseči največ 20 % vrednosti vseh upravičenih stroškov prijavitelja.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo,
v skladu z dinamiko, opredeljeno v pogodbi, in sicer
po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega
osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne
destinacijske organizacije.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu
znaša: 700.000 EUR.
– 595.000 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 105.000 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
683710 Razvoj turističnih destinacij-07-13-EU
695910 Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85 %.
Sredstva so zagotovljena na navedenih proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih
2013, 2014 in 2015. Koriščenje sredstev bo možno do
porabe oziroma do 30. 6. 2015.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
8. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni stroški lahko nastanejo po prejemu sklepa o sofinanciranju. Vse prijavljene aktivnosti iz osnutka
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modela morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku,
ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje
30. 6. 2015. Sredstva bodo posameznemu prejemniku
izplačana po terminskem planu določenem v pogodbi
o sofinanciranju.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo
(največ dveh na leto), in sicer v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju, po realizaciji aktivnosti
iz osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne
destinacijske organizacije.
Zahtevek za izplačilo mora biti v določenem
letu predložen najkasneje do 15. 10. istega leta oziroma v letu 2015 najkasneje do 30. 6. 2015. Zahtevki
izdani po 15. 10. zapadejo v plačilo v naslednjem proračunskem letu, kolikor so sredstva planirana oziroma
so na razpolago.
Prenosljivost sredstev med leti je možna iz utemeljenih razlogov, kolikor se ministrstvo s tem strinja
in ima za to v predvidenem spremenjenem terminu na
razpolago sredstva in to ne vpliva na uspešnost črpanja
EU sredstev.
9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:

Merilo
1.

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
5.
a)
6.
a)

Kvaliteta projekta
Partnerji projekta
Število partnerjev turističnega gospodarstva pri projektu (obrazec št. 4.,
točka 2.a))
Število partnerjev turističnih društev pri projektu (Obrazec št. 4., točka 2.b))
Trajanje partnerstva (obrazec št. 4., točka 2.)
Vodenje in organizacija projekta
Organiziranost RDO-ja
Vodstvene izkušnje
Vizija, cilji, rezultati projektov ter način merjenja rezultatov izvedenih
aktivnosti (obrazec št. 6)
Usmerjenost k ekološkemu managementu turistične destinacije
Pridobitev ekoloških znakov
Vpliv na trajnostni razvoj turizma
Trženjska naravnanost
Osnutek modela trženja
Uresničevanje nacionalnih ciljev
Skladnost s cilji OP RR in Strategijo razvoja slovenskega turizma
2012-2016
Integralni turistični produkti povezovanja naravnih in kulturnih potencialov
Realnost izvedbe projekta
Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta
Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost
Realnost terminskega plana izvedbe posameznih aktivnosti projekta
Pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe
Pozitivni učinki na prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe v tujini
(obrazec št. 11)
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
Skladnost z Regionalnim razvojnim programom (obrazec št. 10)
Regionalni kriterij
Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007-2013)
Skupaj

Skupno število možnih točk je 60.

Št. točk

Največje
št. točk pri
posameznem
sklopu
in podsklopu
42
14
7
4
3
12
5
4
3
10
5
5
6
6
7
2
5
6
2
2
2
3
3
1
1
1
1
60
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Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 36 točk, pri čemer mora minimalno skupno
število doseženih točk pri sklopu št. 1 (kvaliteta projekta)
znašati najmanj 50 % vseh možnih točk pri tem sklopu in
pri sklopih meril št. 3., 4. in 5. najmanj 50 % vseh skupaj
možnih točk pri teh sklopih. V primeru, da skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega
praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno
število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje.
Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. Na razpis se ne
morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz
razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na
podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 42/10, dne 28. 5. 2010.
Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih destinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere
se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh
občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
10. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih
prijavitelj posebej, pred oddajo vloge na razpis, označi
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke,
ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako
tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati na
celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo
morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: ministrstvo
sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje prijavitelju najkasneje v roku 60 dni od odpiranja
vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj
s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 28. 5. 2013. Datum
bo objavljen tudi na spletni strani ministrstva (www.
mgrt.gov.si).
Odpiranje ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo
pravočasno prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do
24. 5. 2013, najkasneje do 14. ure oziroma bodo priporočeno oddane na pošto do vključno 24. 5. 2013.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj – vloga – Javni razpis
za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne
bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala.
Vrnjene bodo prijavitelju.
13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev morajo:
– Upravičenci, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), bodo dolžni pri izvajanju aktivnosti
upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naročanju. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga in storitev,
katerih vrednost presega znesek 20.000 EUR, ministr-
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stvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri, itd.), vsaj tri ponudbe, pogodbo
z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor
prejemnik sredstev ne more pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca.
Upravičenci, ki so naročniki po Zakonu o javnem naročanju morajo pri izvajanju aktivnosti striktno spoštovati
veljavni Zakon o javnih naročilih in vse postopke izbire
izvajalcev vodili v skladu s tem zakonom.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne usmeritve, ter njihovim pooblaščencem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev
in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor
tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku
trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja.
Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča, ter računskega
sodišča Republike Slovenije.
– Prejemnik mora zagotoviti hrambo in vpogled
v dokumentacijo operacije za kontrole in revizijske postopke skladno s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020, kot
dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom
tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov.
– Kolikor se bo pri kontroli projekta po njenem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in
pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od
pogodbe o sofinanciranju in zahteva od prejemnika vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
– Prejemnik bo moral tekoče obveščati ministrstvo
o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali
dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.
– Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim delovnim časom omogočati dostop v objekte, za izvajanje
morebitnih pregledov, povezanih z projektom.
– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je prejemnik posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta
ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki
bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do vračila.
– Prejemnik bo moral spoštovati določila o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom
Uredbe 1828/20006/ES in Navodili za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
za obdobje 2007–2013, ki jih je izdal organ upravljanja.
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo kot
pogoj glede na vsebino projekta:
– Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov
in ločeno zbiranje odpadkov),
– Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
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– Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo
med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
– Upravičenec bo v skladu z 57. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval določilo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih
sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo ali
pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju oziroma javni
organizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in
zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
vračila.
– Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da projekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov
od projekta.
– Prejemniki sredstev sprejmejo morajo sprejeti dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), ni dovoljeno.
Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve
navedbe, razveže pogodbo o sofinanciranju ter zahteva
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.
14. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Nataša Pance,
natasa.pance@gov.si, 01/400-32-31 in na spletni strani
ministrstva (www.mgrt.gov.si).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 33/13

Ob-2229/13

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami
(v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe Komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi 87.
in 88. člena Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ
L 379/2006) z vsemi spremembami (v nadaljevanju:
Uredba 1998/2006/ES), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS,
št. 61/04 in 22/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Za-

kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (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),
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije
z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO
001), Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis«
»Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št.
priglasitve M003-5022860-2010, M003-5022860-2010/I
z dne 23. 3. 2011 z vsemi spremembami, Sporazuma
o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško
telo ter o pooblastilu za izvajanje nalog administrativne
kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES in priprave
zahtevkov za povračilo neposrednemu proračunskemu
uporabniku v vlogi predlagatelja finančnega načrta in
upravičenca, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013, Odločbe št. OP RČV/1/2/08-0-MDDSZ organa upravljanja
o dodelitvi sredstev za program »Vseživljenjska karierna
orientacija za delodajalce in zaposlene« z dne 22. 9.
2011 z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Odločba
OU) in Pogodbe št.: 2611-11-038108 o sofinanciranju
operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« z dne 26. 9. 2011 z vsemi aneksi,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vseživljenjske karierne
orientacije za delodajalce in zaposlene 2013
1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za
razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih
izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo
dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom
razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni
strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja
ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji
učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost
podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega
znanja, usposobljenosti in motiviranosti.
Cilji javnega razpisa so:
– vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni kadrovski
proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti
v poslovno strategijo podjetja;
– zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov
v podjetjih, in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;
– povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih
pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
– povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene
možnosti zaposlenih (ne le napredovanja navzgor, tudi
razvoj novih smeri karier …);
– zagotoviti informiranost ter obveščenost delodajalcev in njihovih zaposlenih o VKO ter hkrati povečati
ozaveščenost delodajalcev o pomenu vlaganj v razvoj
človeških virov;
– povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti
podjetij.
Ciljna skupina so podjetja, registrirana v Republiki
Sloveniji, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja,
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registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US,
32/12 in 57/12) ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot
samostojni podjetniki ter njihovi zaposleni.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in
zaposlene, kar predstavlja izvajanje operacije v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje
za konkurenčnost in zaposljivost«.
Upravičene aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Vlagatelji lahko uveljavljajo sofinanciranje stroškov
v okviru naslednjih sklopov, aktivnosti in njihovih podaktivnosti:
Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov:
Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in opredelitev
potreb za celovit razvoj kadrov (seznanitev z instrumenti
za razvoj kadrov ter priprava akcijskega načrta glede
na potrebe):
– opredelitev vizije podjetja, dolgoročnih ciljev in
ključnih dejavnikov uspeha ter izdelava analize stanja
(analiza obstoječih kompetenc zaposlenih in njihove
uporabe pri delu) in priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje,1 svetovalno2 ali izvedbeno delo,3 namenjeno ključnemu4 kadru za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov.
Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova temeljnega
kadrovskega procesa razvoja kadrov (ohranjanje, motiviranje, razvoj zaposlenih):
– vzpostavitev ali prenova kadrovske evidence;
– uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov
podjetja;
– sistemizacija delovnih mest;
– izdelava modela kompetenc podjetja oziroma
kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in
opredelitev kompetenčnih nivojev;
– izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij za
izvajanje letnih in razvojnih razgovorov, strukturirani intervju in druga orodja za spremljanje kadrov).
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje in svetovanje, namenjeno ključnim kadrom, ali kot izvedbeno
delo za vzpostavitev ali prenovo temeljnega kadrovskega procesa v podjetju.
Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih:

1
Za usposabljanje se v okviru vseh treh sklopov štejejo
usposabljanje, izobraževanje, treningi ali delavnice.
2
Kot svetovalno delo se po tem javnem razpisu štejejo
vsa svetovanja, ki so izvedena na podlagi vsaj dveh delovnih sestankov osebno pri vlagatelju, od tega mora biti en
sestanek uvodni.
3
Kot izvedbeno delo se po tem javnem razpisu štejejo
vse izvedbe aktivnosti, ki so izvedene na podlagi vsaj dveh
delovnih sestankov osebno pri vlagatelju, od tega mora biti
en sestanek uvodni.
4
Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za
izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov. To so lahko
menedžerji, linijski vodje, kadrovski strokovnjaki ter drugi
zaposleni, kot npr. mentorji.
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Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih
ter usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih in
razvojnih razgovorov:
– izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen
za ugotavljanje manjkajočih znanj (s testiranji in drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne, verbalne sposobnosti, poklicni cilji
in karierna sidra) za potrebe izdelave osebnih profilov
zaposlenih;
– usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih
in razvojnih razgovorov (z metodami, kot je na primer
metoda 360 stopinj, analiza povratne informacije ...).
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje in svetovanje, namenjeno ključnim kadrom, ali kot izvedbeno
delo za izvedbo ocenjevanj in testiranj zaposlenih.
Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih:
– profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc in kompetenc s pomočjo
testiranj in drugih orodij ter izdelava načrta osebnega in
poklicnega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje ali
svetovanje, namenjeno ključnim kadrom ali kot izvedbeno delo za profiliranje ter izdelavo načrta osebnega
in poklicnega razvoja zaposlenih.
Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching:
– izvajanje osebnega coachinga;
– izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za
time v podjetju).
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno vsem zaposlenim.
Sklop C: Usposabljanja na področju osebnega in
kariernega razvoja zaposlenih:
Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj na področju
osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih:
– izvedba usposabljanj na naslednjih področjih:
motivacija, samomotivacija, veščine samoorganizacije
oziroma osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje,
ustvarjalno mišljenje, timsko delo, motivacija za učenje,
povečanje fleksibilnosti, upravljanje s stresom, upravljanje s časom;
– izvedba usposabljanj za pridobitev veščin vodenja kariere oziroma kariernega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.
Vlagatelji lahko glede na svoje stanje na področju
razvoja kadrov oziroma skladno s svojimi potrebami
kandidirajo za sofinanciranje stroškov za izvajanje aktivnosti ločeno po vsebinskih sklopih A, B ali C oziroma
skupaj za vse sklope. Pri tem morajo upoštevati posebne pogoje, navedene v točki 3.2 tega javnega razpisa.
Storitve lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO)
s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije
(Uradni list RS, št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je
objavljen na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si in
se sproti ažurira v skladu z roki, določenimi za oddajo
vlog v Javnem razpisu za izbor izvajalcev vseživljenjske
karierne orientacije.
Sklad si pridržuje pravico, da presoja o ustreznosti
vsebine izvedenih aktivnosti. V primeru ugotovitve neupravičenih stroškov pri izvedbi aktivnosti oziroma izvedbe aktivnosti, ki se posredno ne navezujejo na predmet
javnega razpisa, sklad stroškov ne bo poravnal. Primeri
neupravičenih aktivnosti, katerih stroškov sklad ne bo
poravnal, so sledeči:
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Neupravičene aktivnosti za sklopa A in B so na
primer:
– pridobivanje, selekcija in izbor kandidatov;
– »headhunting« (iskanje in motiviranje človeka za
določeno delovno mesto);
– svetovanje in izvajanje aktivnosti na delovnopravnem področju;
– obračun plač in osebnih prejemkov;
– posredovanje dela dijakom in študentom;
– svetovanja na področju zdravstvenega varstva,
varstva pri delu in socialne varnosti;
– vzpostavljanje sistema internega prenosa znanja
(usposabljanje mentorjev itd.);
– razvoj in implementacija kadrovskih informacijskih
sistemov ter s tem povezana usposabljanja zaposlenih
itd.
Neupravičene aktivnosti za sklop C so na primer:
– usposabljanja, vezana na pridobitev delovno specifičnih kompetenc (npr. prodajne veščine, pospeševanje prodaje, reševanje reklamacij, obdelava materialov,
računovodski standardi, poznavanje zakonov, projektni
menedžment itd.);
– jezikovni tečaji;
– računalniški tečaji in vsa izobraževanja ali usposabljanja v povezavi z informacijsko tehnologijo;
– nakup literature;
– tečaji na temo pisanja življenjepisa;
– usposabljanja s področja poslovne analitike in
projektnega vodenja;
– e-usposabljanja itd.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirane po ZGD-1 oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki in so vpisane v Poslovni register Slovenije in so podjetja, ki:
– ne poslujejo v sektorjih ribištva in ribogojstva,
premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti, predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi, 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 ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce;
– niso v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 51/11);
– ne poslujejo kot sobodajalci in osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ter njihovi zaposleni;
– so registrirane za opravljanje svoje dejavnosti
v Republiki Sloveniji vsaj dve leti pred rokom za oddajo
vloge na ta javni razpis, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES;
– niso bili izbrani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, ki je bil objavljen v Uradni list RS,
št. 12/12 dne 17. 2. 2012, pri čemer se izključijo tudi
tisti vlagatelji, kateri po izdanem sklepu o izbiri v okviru
navedenega javnega razpisa niso pristopili k podpisu
pogodbe in hkrati tisti podpisniki pogodb, kateri so naknadno od le te odstopili;
– z zaprošenimi sredstvi ne bodo presegle dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«;
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– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja
dejavnosti, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku;
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo
vloge na javni razpis;
– jim po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju: ZPDZC-C) (Uradni list RS, št. 57/12), torej od
28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa
za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 29/10 in 57/12)5;
– imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost,
vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– niso kršile določil o nenamenski porabi sredstev iz
naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada
ali drugih javnih sredstev;
– odgovorna oseba oziroma zakoniti zastopnik ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08(66/08
popr.) in 39/09);
– za projekt, za katerega podajajo vlogo, niso prejele pomoči iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega
financiranja).
3.2. Posebni pogoji
Poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih;6
– vlogo oddajo vsaj za dva sklopa, pri čemer morajo
nameniti najmanj 30 % zaprošenih sredstev za aktivnosti
sklopa C (Usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja zaposlenih);
– vlagatelji, ki imajo od 5 do vključno 10 zaposlenih,
lahko oddajo vlogo samo za aktivnosti sklopa B (Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se
neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih) in sklopa C (Usposabljanja na področju osebnega
in kariernega razvoja zaposlenih).
Izpolnjevanje pogojev bodo vlagatelji potrdili z Izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev
javnega razpisa (del obrazca Vloga za projekt v razpisni dokumentaciji). Vlagatelji s podpisom izjave skladu
dovoljujejo, da v uradnih evidencah državnih organov in
5
Dne 28. 7. 2012 je stopil v veljavo ZPDZC-C, ki z
novo določbo pravne osebe in podjetnike, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC, za obdobje dveh let izključuje iz upravičenosti do javnih sredstev,
dodeljenih na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila,
namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja,
ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de
minimis«. Pri ugotavljanju izpolnjevanja tega pogoja se torej upoštevajo pravnomočne odločbe od 28. 7. 2012 dalje
oziroma tiste odločbe, ki so postale pravnomočne po tem
datumu in od pravnomočnosti le teh še nista potekli dve leti.  
6
Kot zaposlena se po tem javnem razpisu šteje vsaka
oseba, ki ima z vlagateljem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
To so tudi osebe, ki so na porodniški odsotnosti ali bolniški
odsotnosti, ki traja več kot 30 dni. Kot zaposlena se šteje
tudi oseba, ki ima z vlagateljem sklenjeno pogodbo o poslovodenju in ni zaposlena pri drugem delodajalcu, ter oseba,
ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik in ni zaposlena pri drugem delodajalcu.
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nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev
za sodelovanje na tem javnem razpisu.
Izpolnjevanje posebnega pogoja prve alineje točke
3.2 tega javnega razpisa vlagatelji potrjujejo tudi z obvezno prilogo k Vlogi za projekt: obrazec REK-1 za zadnji
mesec izplačanih plač pred oddajo vloge. V primeru, da
se podatki na obrazcu REK-1 ne ujemajo z dejanskim
stanjem, vlagatelji k vlogi poleg obrazca REK-1 priložijo
tudi pojasnilo.
Z namenom pospešitve postopka izbora
sklad predlaga, da vlagatelji od pristojnega davčnega
urada pridobijo potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, zapadlih do vključno
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo njihove vloge
na javni razpis. Sklad v tem primeru ne bo izvedel dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih
obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev vlagatelja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Ne glede na zgoraj navedeno, pa do sredstev po
tem javnem razpisu, skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni vlagatelji
oziroma njihovi projektni partnerji iz dejavnosti, opredeljenih v 1. členu Uredbe 1998/2006/ES. To so pravne osebe iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov
s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti (pod pogoji, določenimi v točki (i) in (ii) točke
(c) 1. člena Uredbe 1998/2006/ES), izvozne 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 in podjetja
v težavah (tj. podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah) ter kadar gre za pomoči,
pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega blaga, ali za pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo
cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili vlagatelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene splošne in posebne pogoje.
4. Obvezna dokumentacija vloge
Formalno popolna vloga je žigosan in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisan prijavni obrazec Vloga
za projekt z vsemi obveznimi prilogami.
Vloga za projekt vsebuje:
– podatke o vlagatelju;
– seznam odobrenih oziroma zaprošenih sredstev
po pravilu »de minimis«;
– seznam dodeljenih sredstev v okviru javnih razpisov oziroma javnih povabil Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije;
– podatke o projektu;
– izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa;
– označbo ovojnice.
Obvezne priloge k vlogi so naslednje:
– kopija obrazca REK-1 (obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec
izplačanih plač pred oddajo vloge);
– v primeru, da se podatki na obrazcu REK-1 zaradi
daljših bolniških ali porodniških odsotnosti in zaposlitev
po pogodbah o poslovodenju ne ujemajo z dejanskim
številom zaposlenih, morajo vlagatelji poleg obrazca priložiti tudi ustrezno pojasnilo, zakaj prihaja do odstopanj;
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– kopija izkaza poslovnega izida in bilance stanja
za zadnji dve poslovni leti vlagatelja pred rokom za oddajo vlog na ta javni razpis;
– kopija pogodbe o dodelitvi kadrovske štipendije oziroma kopija napotnice ali pogodbe o opravljanju
praktičnega dela dijaka ali študenta ali kopija pogodbe o zaposlitvi pripravnika. Dokazila so obvezna samo
v primeru, če je vlagatelj izpolnil točko 4.7 obrazca Vloga
za projekt.
Prijavni obrazec (Vloga za projekt) je objavljen na
spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si. Vlagatelj mora
prijavni obrazec izpolniti elektronsko neposredno na
spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju mora vlagatelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je
treba na sklad poslati v tiskani obliki, hkrati pa ga poslati
tudi elektronsko na naslov: vloga.vko@sklad-kadri.si, na
način, kot je določen v obrazcu.
Če vlagatelj vloge ne pošlje elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki,
priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM
ali USB-ključ).
5. Merila za izbor
Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:

Najvišje možno
število točk

Merilo
1. Vsebinsko merilo
1.1 Utemeljitev vsebine projekta z opisom ciljev oziroma pričakovanih rezultatov in utemeljitev
načina izvedbe projekta oziroma ukrepov v okviru projekta

10

2. Aktivnosti vlagatelja na področju razvoja človeških virov v podjetju
2.1 Usposabljanja s področja predmeta javnega razpisa

5

2.2 Načrtovanje kadrov pri vlagatelju

5

3. Ciljna skupina
3.1 Delež vključenih zaposlenih v sofinancirane aktivnosti VKO, določene z javnim razpisom

15

3.2 Delež zaposlenih, za katere se bo v okviru projekta vlagatelja izdelal načrt osebnega in
poklicnega razvoja

15

3.3 Velikost podjetja

10

3.4 Koeficient razvitosti občine, v kateri je sedež vlagatelja

10

3.5 Vključitev ključnega kadra v aktivnosti VKO

5

3.6 Zvišanje oziroma znižanje povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur
v obračunskem obdobju zadnjih dveh poslovnih let

5

3.7 Dejavnost vlagatelja po SKD

5

4. Finančni načrt projekta
4.1 Odstotek vseh zaprošenih sredstev vlagatelja glede na omejitev višine zaprošenih sredstev
po velikosti podjetja

10

4.2 Dodeljena sredstva v okviru drugih javnih razpisov oziroma javnih povabil sklada7

5

Skupaj

100

Dodeljena sredstva vlagatelja so sredstva, ki so mu bila dodeljena s sklepom/odločbo oziroma obvestilom o izboru.
V primeru javnih razpisov Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010–2013 in Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012–2015
se po tem javnem razpisu šteje, da so bila sredstva dodeljena vsem partnerjem vključenim v partnerstvo.
7

Podrobnejša razčlenitev meril je določena v točki 5
razpisne dokumentacije.
Vloge bodo rangirane po številu doseženih točk
glede na velikost podjetja. V rangiranje se bodo uvrstile
le vloge mikro podjetij, ki bodo dosegle najmanj 40 točk,
vloge majhnih podjetij, ki bodo dosegle najmanj 35 točk,
ter vloge srednje velikih in velikih podjetij, ki bodo dosegle najmanj 30 točk.
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Če se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov
presega razpoložljiva sredstva po posamezni skupini
podjetij glede na velikost podjetja, se o uvrstitvi na seznam izbranih vlog odloči glede na število točk. V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk in ne bo
dovolj razpoložljivih sredstev, se izmed teh prednostno
izberejo vloge, ki bodo dosegle večje število točk, do
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev, po merilu:
Merilo 4.2: Dodeljena sredstva v okviru drugih javnih razpisov oziroma javnih povabil sklada.
V primeru, da bo število točk pri posameznih vlagateljih tudi po izvedbi zgornjih ocenjevalnih postopkov
enako, imajo pri izboru vlog prednost vlagatelji, ki bodo
v aktivnosti VKO vključili večje število zaposlenih. Sklad
bo podatek o številu zaposlenih, vključenih v aktivnosti
VKO, pridobil v Vlogi za projekt vlagatelja (točka 4.9,
stolpec (b)).
V primeru, da bo število točk pri posameznih vlagateljih tudi po izvedbi zgornjih ocenjevalnih in razvrstitvenih postopkov še vedno enako, bo sklad o izbiri vlog
odločil z žrebom, katerega postopek bo objavljen na
spletni strani sklada vsaj en dan pred izvedbo.
V primeru, da sredstva ostanejo nerazporejena, da
vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, lahko sklad izbere
naslednjo vlogo, ki je glede na doseženo število točk
upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
6.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev:
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev, ki je na voljo za obdobje od 2013 do 2015,
znaša 2.550.000,00 EUR.
Razpisana sredstva so zagotovljena v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike (javni izdatki). Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % celotnih upravičenih
javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
6.2 Omejitev višine razpisanih sredstev glede na
velikost vlagatelja:
Od skupne razpoložljive višine sredstev bo
330.000,00 EUR namenjenih za vlagatelje iz skupine
mikro podjetij, 960.000,00 EUR za vlagatelje iz skupine
majhnih podjetij ter 1.260.000,00 EUR za vlagatelje iz
skupine srednje velikih in velikih podjetij.
V primeru, da v določeni skupini podjetij ostanejo nedodeljena sredstva, se le-ta razporedijo v drugo
skupino, kjer sredstev primanjkuje. Sredstva se bodo
prerazporedila po naslednjem vrstnem redu: mikro podjetjem, majhnim podjetjem ter srednje velikim in velikim
podjetjem.
Sklad bo preverjal velikost vlagateljev v skladu s kriteriji 55. in 56. člena ZGD-1. Podatki o velikosti vlagatelja so javno dostopni v evidenci AJPES (www.ajpes.si).
Vlagatelji bodo po kriterijih 55. in 56. člena ZGD-1
razvrščeni v skupino mikro, majhnih, srednjih ali velikih
podjetij. Pri razvrščanju v skupino morajo vlagatelji izpolnjevati dva kriterija v okviru posamezne velikosti.
Mikro

Majhno

Srednje

Veliko8

10

50

250

več

Čisti prihodki od prodaje (v EUR) do:

2.000.000

8.800.000

35.000.000

več

Vrednost aktive (v EUR) do:

2.000.000

4.400.000

17.500.000

več

Povprečno število delavcev v poslovnem letu do:

8
V vsakem primeru so velike družbe tudi banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo po
56. členu ZGD-1 pripraviti konsolidirano letno poročilo.
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Vlagatelji se v skladu z merili iz tabele razvrščajo
med mikro, majhna, srednja in velika podjetja na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni
presečni dan bilance stanja.
Za vlagatelje, ki se po zgornjih merilih razvrščajo
v skupino mikro podjetij, znaša maksimalna višina zaprošenih sredstev 6.000,00 EUR, za vlagatelje, ki se
razvrščajo v skupino majhnih podjetij, 18.000,00 EUR,
za vlagatelje, ki se razvrščajo v skupino srednje velikih
in velikih podjetij, znaša maksimalna višina zaprošenih
sredstev 27.000,00 EUR.
Vlagatelji so glede na vrsto aktivnosti, ki jih bodo
izvajali za svoje zaposlene, upravičeni do maksimalnih
zneskov, ki so navedeni v tabeli »Maksimalna višina
upravičenih sredstev po aktivnostih«. Tabela se nahaja
v točki 9 javnega razpisa.
Dodelitev sredstev vlagateljem je omejena s pravili
pomoči »de minimis«, ki so navedena v točki 8 tega
javnega razpisa.
7. Pristojnosti, odgovornosti in naloge vlagateljev,
izbranih na javnem razpisu
Na podlagi izdanega sklepa o izboru mora vlagatelj:
– izvajati projekt s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– dodeljena sredstva uporabiti strogo namensko in
izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti;
– izvesti aktivnosti VKO v skladu z vlogo oziroma
sklad obvestiti o odstopanjih od potrjenega projekta;
– v projekt vključiti samo svoje zaposlene, kar vključuje tudi delodajalca v primeru samostojnega podjetnika, če ta ni zaposlen pri drugem delodajalcu;
– skladu, v skladu z Navodili o izvajanju projektov
za izbrane delodajalce, napovedati vsa usposabljanja
vsaj 3 delovne dni vnaprej;
– v primeru svetovalnega ali izvedbenega dela skladu, v skladu z Navodili o izvajanju projektov za izbrane
delodajalce, vsaj 2 delovna dneva vnaprej napovedati
vsaj dva obvezna delovna sestanka, ki bosta izvedena
osebno pri vlagatelju, pri čemer mora biti en sestanek
uvodni;
– napovedane aktivnosti izvesti v skladu z napovedjo;
– v primeru odpovedi ali sprememb pri izvedbi aktivnosti o tem obvestiti sklad pred začetkom napovedane
izvedbe;
– skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013 in Navodili
o izvajanju projektov za izbrane delodajalce izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti o projektu;
– voditi ločen knjigovodski sistem oziroma zagotoviti ustrezno revizijsko sled za izvajanje projekta;
– izbirati izvajalce VKO za izvedbo storitev s seznama izvajalcev VKO ter določiti medsebojne pravice
in obveznosti s pogodbo;
– svoje zaposlene seznaniti z izvajanjem projekta
VKO v podjetju;
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki,
ki jo bo z navodili predpisal sklad, ter na njegovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in
rokom izdelave;
– zagotavljati, da se vsi dokumenti, ki so za to
potrebni, hranijo v skladu z 90. členom Uredbe
1083/2006/ES ter Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06);
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega
financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti
vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
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zamudnimi obrestmi od datuma nakazila do datuma
vračila sredstev;
– spremljati porabo sredstev po shemi »de minimis« in o tem poročati skladu ter v primeru prekoračitve
dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«
prejeta sredstva v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi od datuma nakazila do
datuma vračila sredstev.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge vlagateljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu, so natančneje
določene v pogodbi o sofinanciranju, katere osnutek se
nahaja v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
8. Shema »de minimis«
Za vlagatelje, ki bodo izbrani na osnovi javnega
razpisa, bodo upravičeni stroški predstavljali pomoč
po pravilu »de minimis« na podlagi priglašene sheme
»Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št.
priglasitve: M003-5022860-2010, M003-5022860-2010/I
z dne 23. 3. 2011 z vsemi spremembami.
Za pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, velja:
– da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo
1998/2006/ES;
– da pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora (če je iz pravne podlage
razvidno, da pomoč ne bo namenjena za nakup vozil,
tega ni treba navesti);
– intenzivnost pomoči: da skupna vrednost pomoči,
dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR);
– do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d. predelave in trženja kmetijskih proizvodov s 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;
e. podjetja v težavah;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani 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;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega;
– kumulacija: če je prejemnik za iste upravičene
stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno
pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči
dovoljenih intenzivnosti drugih državnih pomoči.
9. Omejitev sredstev po aktivnostih
Vlagatelji so glede na vrsto aktivnosti, ki jih bodo
izvajali za svoje zaposlene, upravičeni do sledečih maksimalnih zneskov (vse navedene cene so v EUR/aktivnost brez DDV).
Tabela: Maksimalna višina upravičenih sredstev po
aktivnostih
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Maksimalen upravičen znesek
Sklop

mikro podjetje

majhno
podjetje

srednje veliko
in veliko
podjetje

1.000,00

1.200,00

1.500,00

A 2 – Vzpostavitev ali prenova kadrovske
evidence

400,00

800,00

1.500,00

A 3 – Uvedba ali prenova pravilnikov in
notranjih aktov podjetja

800,00

1.000,00

1.500,00

A 4 – Sistemizacija delovnih mest

800,00

1.500,00

3.000,00

A 5 – Izdelava modela kompetenc
podjetja oziroma kompetenčnih profilov za
posamezna delovna mesta in opredelitev
kompetenčnih nivojev

1.500,00

4.000,00

7.000,00

A 6 – Izdelava orodij za upravljanje in
vrednotenje izvedbe dela

1.500,00

2.000,00

3.000,00

B 1 Izvedba ocenjevanja zaposlenih in
analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih
znanj

1.000,00

1.000,00

1.000,00

600,00

800,00

1.200,00

B 3 – Profiliranje zaposlenih za
ugotavljanje njihovih talentov, potencialov,
preferenc in kompetenc ter izdelava načrta
osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih

3.000,00

3.500,00

5.000,00

B 4 – Izvajanje osebnega coachinga

1.000,00

1.000,00

1.000,00

B 5 – Izvajanje skupinskega coachinga

2.500,00

2.500,00

2.500,00

C 1 – Izvedba usposabljanja na področju
osebnega in kariernega razvoja ter
pridobivanja »mehkih« kompetenc za
zaposlene v podjetju

900,00

900,00

900,00

C 2 – Udeležba zaposlenega na
usposabljanju, ki ga razpiše in organizira
izvajalec VKO in je praviloma organizirano
izven podjetja ter se nanaša na področje
osebnega in kariernega razvoja ter
pridobivanja »mehkih« kompetenc
zaposlenih

150,00

150,00

Aktivnost
A 1 – Opredelitev vizije podjetja,
dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov
uspeha ter izdelava analize stanja in
priprava akcijskega načrta za razvoj
kadrov

Sklop A:
Postavljanje
temeljnega
kadrovskega
procesa razvoja
kadrov

Sklop B:
Usposabljanje
delodajalcev in
zagotavljanje
storitev, ki se
neposredno
nanašajo
na karierno
orientacijo
zaposlenih

Sklop C:
Usposabljanja
na področju
osebnega in
kariernega
razvoja
zaposlenih

B 2 – Usposabljanje ključnega kadra za
izvajanje letnih in razvojnih razgovorov

9.1 Pojasnila k tabeli Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih
Sklop A:
Maksimalno upravičeni zneski so pri sklopu A določeni za posamezno aktivnost, ne glede na število opravljenih storitev znotraj posamezne aktivnosti.
Na primer: Vlagatelj, ki je razvrščen v skupino mikro
podjetij, je ne glede na število prenovljenih pravilnikov
in notranjih aktov za to aktivnost upravičen do največ 800,00 EUR.
Sklop B:
Maksimalno upravičeni zneski so pri sklopu B določeni za posamezno aktivnost ne glede na število opravljenih storitev znotraj posamezne aktivnosti, razen v primeru coachinga.
Na primer: Vlagatelj, ki je razvrščen v skupino
majhnih podjetij, za ocenjevanje zaposlenih in analizo
ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj dobi največ

150,00
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1.000,00 EUR. S temi sredstvi izbere izvajalca, da usposobi enega ali več zaposlenih pri vlagatelju, ki bodo
izvedli ocenjevanja ostalih zaposlenih, lahko pa izbran
izvajalec izvede ocenjevanje zaposlenih in pripravi analizo ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj.
Izvajanje osebnega coachinga: Vlagatelj, ki je razvrščen v skupino mikro podjetij, lahko uveljavlja največ
1 osebni coaching, vlagatelj iz skupine majhnih podjetij
največ 2, vlagatelj iz skupine srednje velikih in velikih
podjetij pa lahko uveljavlja največ 3 osebne coachinge.
Za vsak izvedeni osebni coaching vlagatelj prejme največ 1.000,00 EUR.
Izvajanje skupinskega coachinga: Vlagatelj, ki je
razvrščen v skupino mikro ali skupino majhnih podjetij,
lahko uveljavlja največ 1 skupinski coaching, vlagatelj iz skupine srednje velikih in velikih podjetij pa lahko uveljavlja največ 2 skupinska coachinga. Za vsak
izvedeni skupinski coaching vlagatelj prejme največ
2.500,00 EUR.
Sklop C:
Izvedba usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja zaposlenih: Cena 900,00 EUR je predvidena za usposabljanje, ki traja vsaj 6 polnih ur in na
katerem sodeluje vsaj 12 udeležencev iz podjetja ter
ga izvede izbrani izvajalec. Po predhodnem dogovoru s skladom, se lahko usposabljanje izvede tudi za
manjše število udeležencev in z manjšim številom ur.
V nasprotnem primeru si sklad pridržuje pravico, da
presodi o upravičenosti stroška in ga v primeru manjšega števila udeležencev ali izvedenih ur ustrezno zniža.
Vlagatelj lahko pri izbranem izvajalcu naroči eno ali več
usposabljanj. Za vsako izvedeno usposabljanje prejme
največ 900,00 EUR.
Udeležba zaposlenega na usposabljanju, ki ga razpiše in organizira izvajalec VKO in je praviloma organizirano izven podjetja ter se nanaša na osebni in karierni
razvoj zaposlenih: Vlagatelj za vsakega zaposlenega,
ki se udeleži usposabljanja, prejme največ 150,00 EUR.
Število udeležb ni omejeno, usposabljanje pa mora trajati vsaj 6 polnih ur. Posamezni zaposleni se lahko
udeleži več usposabljanj. Po predhodnem dogovoru
s skladom, se lahko usposabljanje izvede tudi z manjšim
številom ur. V nasprotnem primeru si sklad pridržuje pravico, da presodi o upravičenosti stroška in ga v primeru
manjšega števila izvedenih ur ustrezno zniža.
10. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2013, 2014 in 2015.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje
30. 4. 2015. Do sofinanciranja so upravičeni tisti stroški,
ki bodo nastali (storitev opravljena, račun izdan) v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje
do 20. 5. 2015.
Šteje se, da strošek nastane z dnem izdaje računa.
Ko izbrani vlagatelj račun plača, nastane izdatek.
10.1 Upravičeni stroški in dokazila
Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve
usposabljanja kadrov in kadrovske storitve, kot npr. izvedba ocenjevanj, testiranj, izdelava analiz, izdelava
načrtov osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih,
svetovanje ipd.), ki je predmet javnega razpisa in se
nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in
zaposlene, določene v sklopih A, B in C. Podrobneje
so aktivnosti opredeljene in pojasnjene v točki 2, višina
upravičenih sredstev po aktivnostih pa v točki 9 tega
javnega razpisa.
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Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta
ter predmetom javnega razpisa;
– so dejansko nastali za storitve, ki so bile izvedene, in je izbrani vlagatelj skladu dostavil dokazilo o njihovem plačilu;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenega stroška in izdatka so fotokopije:
– pogodb o opravljanju storitev;
– dokazil o opravljeni storitvi (npr. poročila o opravljenem delu in druga dokazila o izvedeni storitvi);
– računov;
– dokazil o plačilu računov (bančni izpis TRR ipd.).
Sklad si pridržuje pravico zahtevati tudi druga dokazila, na podlagi katerih lahko ugotavlja upravičenost
stroškov in izdatkov.
Neupravičeni stroški so tisti stroški, ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi projekta ali
presegajo maksimalne zneske, navedene v točki 9 tega
javnega razpisa. Morebitne neupravičene stroške krijejo
vlagatelji sami.
Strošek davka na dodano vrednost v okviru projekta
ni upravičen strošek in ga krije vlagatelj sam.
11. Roki za poročanje
Izbrani vlagatelji poročajo v skladu z Navodili o izvajanju projektov za izbrane delodajalce, ki so objavljena
na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. V okviru
rokov za poročanje izbrani vlagatelji poročajo o aktivnostih, ki so bile izvedene skladno z napovedjo v vlogi
za projekt.
Rok za predložitev zadnjega zahtevka za sofinanciranje s strani vlagatelja je najkasneje 10 dni po končanem obdobju upravičenosti izdatkov oziroma najkasneje
do 30. 5. 2015.
12. Informiranje in obveščanje javnosti: izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta
izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena
na spletni strani: www.eu-skladi.si.
13. Hranjenje dokumentacije: izbrani vlagatelji so
dolžni hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj še
deset let po zaključku projekta. Dokumentacija mora biti
shranjena na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno
revizijsko sled. Obenem morajo izbrani vlagatelji skladu,
posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor
ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter
njihovim pooblaščencem zagotoviti dostop do celotne
dokumentacije v zvezi s projektom, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe
o izvedbi projekta.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: javni razpis je
oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse, katerih vključenost v aktivnosti VKO je sofinancirana s sredstvi predmetnega
razpisa, in med potencialnimi vlagatelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
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žnosti, 16. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter 6. členom Uredbe (ES) št. 1081/2006, vključno z uredbami
s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega
sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa)
in na vseh stopnjah izvajanja.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo (kot
npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), ZGD-1) v povezavi s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Vlagatelji naj zaupne podatke iz vlog ali podatke, ki
so poslovna skrivnost, posebej označijo kot zaupne ali
kot poslovno skrivnost, in sicer s klavzulo »Zaupno ali
Poslovna skrivnost« in podpisom osebe, ki je podpisnik
vloge. Če bo tako označen le določen podatek v vlogi,
mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »Zaupno ali Poslovna skrivnost«.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezni
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso zaupni ali ki niso
del poslovne skrivnosti, lahko posredniško telo in drugi
organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za
evidence oziroma sezname in analize.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Prepoved dvojnega financiranja: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, vlagatelj ni prejel oziroma
ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja). Če bo sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nadzorni organ ugotovil,
da je vlagatelj prejel sredstva za stroške programa tudi
iz drugih javnih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil sklad, lahko sklad
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, vlagatelj pa bo
dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
17. Prepoved navajanja lažnih podatkov
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se vlagatelj prijavlja na javni razpis, morajo biti resnične in
morajo ustrezati dejanskemu stanju. Tudi vsaka kopija
priloženega dokumenta mora biti resnična kopija originalnega dokumenta. Vsako navajanje neresničnih podatkov
v predloženi vlogi je po pravu Republike Slovenije kaznivo dejanje, v primeru morebitno sklenjene pogodbe o sofinanciranju pa lahko osnova za prekinitev le-te.
Prav tako je razlog prekinitve pogodbe o sofinanciranju lahko tudi ugotovitev navedbe neresničnih podatkov za doseganje točk po merilih ter podpis lažne izjave
o izpolnjevanju pogojev.
Če se izkaže, da je vlagatelj posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi z izvajanjem aktivnosti po pogodbi o sofinanciranju ali zamolčal podatke, ki
bi kakorkoli vplivali na oceno njegove vloge, je to lahko
razlog za prekinitev pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelju
se lahko (če je vlagatelj pravna oseba pa tudi odgovornim osebam v tej družbi) onemogoči sodelovanje na
javnih razpisih sklada za obdobje 5 let. V primeru, da je
prejel sredstva, mora le-ta vrniti v realni vrednosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
do vračila.
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18. Rok za oddajo ter način predložitve vloge
Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2013.
Za pravočasno oddano se šteje vloga, ki je v navedenem roku prejeta na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana. Če je vloga poslana priporočeno po
pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če
vloga ni poslana priporočeno, se za dan prejema šteje
dan, ko sklad prejme vlogo. Vloge se lahko vložijo tudi
osebno v glavni pisarni sklada.
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na
obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, ter
mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v točki 4 tega javnega razpisa.
Prijavni obrazec (Vloga za projekt) je objavljen na
spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. Vlagatelj mora
prijavni obrazec izpolniti elektronsko neposredno na
spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju mora vlagatelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je
treba poslati na sklad v tiskani obliki, hkrati pa ga je treba
poslati tudi elektronsko na naslov: vloga.vko@sklad-kadri.si, na način, kot je določen v obrazcu.
Če vlagatelj vloge ne pošlje elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki,
priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM
ali USB-ključ).
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označena
z nazivom vlagatelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ
– vloga za Javni razpis za sofinanciranje VKO za delodajalce in zaposlene 2013« (glej točko 6 obrazca: Vloga
za projekt).
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene. Sklad
ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti
(poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).
19. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo 22. 5. 2013, v prostorih
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana. Za odpiranje
vlog je zadolžena komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), imenovana s strani
odgovorne osebe sklada. Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Ne glede na prejšnji stavek, lahko komisija
odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih
vlog veliko. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja
z obvestilom na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem
redu, v katerem bodo prispele na sklad.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno
popolnost vlog, skladno s točko 4 tega javnega razpisa.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
prijavnega obrazca Vloga za projekt z obveznimi prilogami, podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa
in razpisni dokumentaciji, ter CD-ROM-a ali USB-ključa
v primeru, da vloga ni poslana tudi elektronsko.
Če vlagatelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«.
Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod,
kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga
nepopolna in bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi.
Vlagatelja, katerega vloga bo formalno nepopolna,
bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi vloge. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan po navadni pošti na naslov vlagatelja, navedenega v prijavnem obrazcu.
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V primeru poziva za dopolnitev vloge mora biti
ovojnica dopolnitve označena z nazivom vlagatelja ter
vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za Javni
razpis za sofinanciranje VKO za delodajalce in zaposlene 2013«.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku ali katerih dopolnitve ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom
zavržene.
Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev;
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge;
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno rangiranje vlagateljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih bo sklad prejel v okviru tega javnega
razpisa.
Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili skladno
s pozivom za dopolnitev, bo komisija dodatno presodila,
kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da
je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo
takšna vloga zavržena;
– če bo vlagatelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih
sredstev;
– če bo vlagatelj v vlogi spreminjal del vloge, ki se
veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elemente vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev vlagateljeve vloge glede na preostale vloge,
bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te
dopolnitve ne bodo upoštevane.
Sklad si pridržuje pravico, da vlagatelja pozove
tudi k dodatnim pojasnilom o navedenih aktivnostih
znotraj sklopov in višini zaprošenih sredstev v Vlogi
za projekt. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo komisija
od vlagatelja zahtevala prilagoditev vloge oziroma bo
ustrezno zmanjšala višino sredstev za predviden strošek storitev.
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Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa,
bo ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 5 tega
javnega razpisa.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil direktor
sklada oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku
8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
20. Pravno varstvo
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer pisno neposredno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta z izbranimi vlagatelji.
21. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ter v fizični obliki v glavni
pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan v času uradnih ur.
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Katji Jeraj na tel. 01/434-10-93 ali preko elektronskega
naslova: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na pogosta
vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletni strani
sklada: www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih
dneh od prejetja vprašanja.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Dodatek k javnemu razpisu

za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije v okviru programa »Vseživljenjska
karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«
4. 11. 2011

Objava Javnega razpisa za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije v okviru programa »Vseživljenjska
karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (Uradni list RS, št. 88/11)

12. 4. 2013

Objava dodatka k Javnemu razpisu za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije v okviru programa
»Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (Uradni list RS, št. 88/11)
Na 3. strani javnega razpisa se doda točka 1.1
Dodatek k predmetu javnega razpisa
Izbrani izvajalci VKO bodo izvajali tudi aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, ki bodo izbrani na Javnem razpisu
za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013 in bodo s tem upravičeni do
sofinanciranja storitev VKO za delodajalce in zaposlene v okviru naslednjih sklopov, aktivnosti in njihovih podaktivnosti:
Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov:
Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov (seznanitev z instrumenti za razvoj
kadrov ter priprava akcijskega načrta glede na potrebe):
– opredelitev vizije podjetja, dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov uspeha ter izdelava analize stanja (analiza
obstoječih kompetenc zaposlenih in njihove uporabe pri delu) in priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje,1 svetovalno2 ali izvedbeno delo,3 namenjeno ključnemu4 kadru za izvajanje
nalog, povezanih z razvojem kadrov.
Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (ohranjanje, motiviranje, razvoj
zaposlenih):
– vzpostavitev ali prenova kadrovske evidence;
– uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja;
– sistemizacija delovnih mest;
– izdelava modela kompetenc podjetja oziroma kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev
kompetenčnih nivojev;
– izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij za izvajanje letnih in
razvojnih razgovorov, strukturirani intervju in druga orodja za spremljanje kadrov).
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje in svetovanje, namenjeno ključnim kadrom, ali kot izvedbeno delo za
vzpostavitev ali prenovo temeljnega kadrovskega procesa v podjetju.
Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo
zaposlenih:
Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih ter usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih in razvojnih
razgovorov:
– izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj (s testiranji in drugimi orodji,
s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne, verbalne sposobnosti, poklicni cilji in karierna sidra) za
potrebe izdelave osebnih profilov zaposlenih;
– usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov (z metodami, kot je na primer metoda 360
stopinj, analiza povratne informacije...).
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje in svetovanje, namenjeno ključnim kadrom, ali kot izvedbeno delo za
izvedbo ocenjevanj in testiranj zaposlenih.
Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih:
– profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc in kompetenc s pomočjo testiranj in
drugih orodij ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje ali svetovanje, namenjeno ključnim kadrom ali kot izvedbeno delo za
profiliranje ter izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.
Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching:
– izvajanje osebnega coachinga;
– izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za time v podjetju).
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno vsem zaposlenim.
Sklop C: Usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja zaposlenih:
Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc
zaposlenih:
– izvedba usposabljanj na naslednjih področjih: motivacija, samomotivacija, veščine samoorganizacije oziroma osebne
učinkovitosti, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, timsko
delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, upravljanje s stresom, upravljanje s časom;
– izvedba usposabljanj za pridobitev veščin vodenja kariere oziroma kariernega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.

________
1
Za usposabljanje se v okviru vseh treh sklopov štejejo usposabljanje, izobraževanje, treningi ali delavnice.
2
Kot svetovalno delo se po tem javnem razpisu štejejo vsa svetovanja, ki so izvedena na podlagi vsaj dveh delovnih sestankov osebno
pri vlagatelju, od tega mora biti en sestanek uvodni.
3
Kot izvedbeno delo se po tem javnem razpisu štejejo vse izvedbe aktivnosti, ki so izvedene na podlagi vsaj dveh delovnih sestankov
osebno pri vlagatelju, od tega mora biti en sestanek uvodni.
4
Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov. To so lahko menedžerji, linijski
vodje, kadrovski strokovnjaki ter drugi zaposleni, kot npr. mentorji.

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 35/10 in 27/12) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje
samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja
podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno
s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
2. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013 oziroma do dneva porabe sredstev,
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev
dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem
razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti
sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
3. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 na proračunski postavki
C700 / 7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni
višini 25.000 €.
Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 500 €.
4. Vsebina prijave
Prijavitelj mora priložiti vlogo na razpis s prilogo:
– Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je
razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). Na fotokopiji
mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu« in podpis
prijavitelja.
5. Način in rok prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako
»Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom
ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno
poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4,
2380 Slovenj Gradec.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa
do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu
za leto 2013 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge
bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot
bodo prispele. Prvo odpiranje vlog, ki bodo prispele do
5. 6. 2013 bo 6. 6. 2013. Drugo odpiranje vlog, kolikor
razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej, bo
najkasneje 5. 9. 2013.
Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec

vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo
vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega centra http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, bo Mestna občina Slovenj Gradec v roku 30 dni po
odpiranju vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem.
Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, na tel. 02/88-42-927 ali pišete na elektronski naslov:
katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis
samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 6710-01/2013
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini
Bovec (Uradni list RS, št. 44/08) in Letnega programa
športa Občine Bovec za leto 2013, Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini
Bovec za leto 2013
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne
izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi
občini.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa
športa v občini.
4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine športnih
programov:
– interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov,
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– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.
5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v letu 2013, znaša
26.380,00 EUR. Višina sredstev za posamezne vsebine
je razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec
za leto 2013.
6. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli
na podlagi tega razpisa v obliki denarnih sredstev, mora
biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in
se bo morala odraziti v sorazemrno nižji ceni programa
za končnega uporabnika.
7. Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni
strani Občine Bovec: (www.obcina.bovec.si).
8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport 2013 – je
26. 4. 2013.
9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti
na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Odpiranje prijav bo 29. 4. 2013.
11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo prijavljeni
izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane na podlagi
meril, pogojev in normativov za vrednotenje športnih
programov, opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08).
13. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti v letu 2013.
14. Dodatne informacije lahko dobite na Občini
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs,
tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec
Št. 611-01/2013

Ob-2192/13

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo
št. 1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v Občini
Bovec za leto 2013
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja, ki so registrirana za izvajanje programov in projektov na področju
kulture,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, kolikor so
organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do Občine Bovec poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno
dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem
letu, izobraževanje, nabavo in vzdrževanje opreme za
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izvedbo programov ter posamezne projekte oziroma
programe društev.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov v letu 2013 znaša
6.000,00 EUR, od tega je namenjenih 10 % sredstev za
stimulacijo dela društva v preteklem letu, 5 % sredstev
pa predstavlja rezervo o kateri odloča župan.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Bovec: www.obcina.bovec.si.
6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena
sredstva porabiti do 31. 12. 2013.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril, opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo
št. 1/05).
8. Rok za prijavo na javni razpis je 13. 5. 2013.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti
kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav bo 14. 5. 2013.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija in pripravila predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za kulturo. Občinska uprava prijavljene izvajalce obvesti
s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim
številom točk za prijavljene projekte, na katerega bo
možno podati izjavo.
12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs,
tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec
Št. 41010-0002/2013-1

Ob-2195/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13), Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09), Letnega
programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2013,
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov
in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal
ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05)
in Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno – humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorskih novic, št. 39/04) Občina Kanal ob
Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih,
turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih
društev in organizacij iz proračuna občine
za leto 2013
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih,
turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih
(upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki
za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
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4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture 60.946,00 EUR,
– na področju športa ob upoštevanju Letnega programa športa za leto 2013: 62.537,00 EUR,
– na področju turizma 27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj
18.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 10.044,00 EUR
in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 3.500,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih
pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2013.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega
razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani, www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 13. 5. 2013 do
12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno
v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti se šteje
za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in
z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči
(tel. 39-81-200).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
10. Na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si
je istočasno objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči.
Občina Kanal ob Soči
Št. 2/2013

Ob-2196/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) Zveza
kulturnih društev Slovenj Gradec, na podlagi odločbe
Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti in
na podlagi odločbe štev. 67-7/2002 – 14001 Mestne
občine Slovenj Gradec o podelitvi statusa nosilca javne
službe, objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje dejavnosti in
programov s področja ljubiteljske kulture v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, objavlja razpis s področja financiranja in sofinanciranja dejavnosti in programov s področja ljubiteljske kulture v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. Predmet javnega razpisa so
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz proračunskih
sredstev Mestne občine Slovenj Gradec za:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje
ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne prireditve)
na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravlja in
izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v javnem interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), gledališka in lutkovna, folklorna in plesna, literarna dejavnost, likovna, foto in video
ter filmska dejavnost.
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za izvedbo tega razpisa, ki jih Mestna
občina Slovenj Gradec zagotavlja na podlagi proračuna
za leto 2013, znaša 56.562,00 €.
4. Rok razpisa: javni razpis prične teči 12. 4. 2013
in se zaključi 12. 5. 2013.
5. Dokumentacija
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce:
– JR – ZKD 2013, obrazec 1, splošni podatki
–izjava,
– JR – ZKD 2013, obrazec 2, finančni načrt,
– JR – ZKD 2013, obrazec 3 – 6, različno za
posamezna področja dejavnosti.
6. Vsebina
Vsebina javnega razpisa obsega:
– programi redne vadbe za posamezna področja
delovanja,
– javna predstavitev programov,
– izobraževanje,
– gostovanja, udeležbe na srečanjih in tekmovanjih,
– kulturne prireditve posvečene dogodkom (obeležja, jubileji),
– prezentacija kulturnih vrednot (objave literarnih
del, glasbenih del, razstave, izdaja publikacij).
7. Izpolnjevanje pogojev ponudnikov programov
Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva, skupine in posamezniki, ki imajo registrirano kulturno dejavnost kot svojo osnovno
dejavnost,
– izvajajo programe, ki so predmet razpisa vsaj
že eno leto,
– imajo sedež pravne osebe na območju Mestne
občine Slovenj Gradec,
– programe izvajajo v Mestni občini Slovenj Gradec in vključujejo občane Mestne občine Slovenj Gradec,
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– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo za redno vadbo in posamezne prijavljene programe
in projekte iz katerih so razvidni prihodki in odhodki za
izvajanje programa in delež lastne udeležbe in delež
drugih virov,
– so člani Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec.
8. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Splošni kriteriji in merila za izbor programov in
projektov so:
– redna vadba,
– večletno uspešno delovanje,
– pridobljene določene strokovne ocene s posameznega področja delovanja,
– realnost in kvaliteta programa,
– neprofitnost programa,
– strokovna izvedba programa,
– pomembnost programa ali skupnih programov
pri promociji Mestne občine Slovenj Gradec,
– inovativnost programov.
Dodatni kriteriji in merila so sestavni del razpisne
dokumentacije.
9. Pogoji razpisa
Vloge lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– trajanje, delovanje na področju ljubiteljske kulture vsaj eno leto,
– so registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer s sedežem na območju Mestne občine
Slovenj Gradec, kar dokazujejo s kopijo potrdila AJPES
(Agencije RS za javno pravne evidence in storitve) iz
katerega je razviden datum vpisa, ki ne sme biti starejši
od dvanajst mesecev,
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in
programskih enot javnosti in medijem.
Popolne vloge:
– vsebuje predpisane obrazce,
– vsebuje obvezne priloge,
– je ustrezno ožigosana in podpisana,
– je čitljivo izpolnjena,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.
Izpolnjevanje pogojev razpisa:
Zveza kulturnih društev ne bo sofinancirala projektov, ki po vsebini in obliki ne sodijo na področje
ljubiteljske kulture.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki ne sledijo pogojem tega razpisa,
– nepopolne vloge.
Ravno tako se ne bodo sofinancirali projekti, katerih finančna konstrukcija ni uravnotežena in ni realna ali
je ocenjena tako visoko, da s prispevkom, ki jih zveza
običajno namenja podobnim programom, predlaganega projekta ne bi bilo mogoče realizirati.
Ne bodo se sofinancirali projekti katerih izvajalci
so ljubiteljska kulturna društva, ki pa resorno ne sodijo
v področja neprofitne kulturne dejavnosti in prireditev,
ki so komercialnega značaja, prireditev ob krajevnih
praznikih, programov, ki imajo pretežno zabavno družabni značaj, turističnih in narodnozabavnih prireditev in veselic, gostovanj v Sloveniji ali tujini, ki niso
bistvenega pomena za promocijo občine oziroma za
ljubiteljsko kulturo. Prav tako na razpisu ne morejo
sodelovati posamezniki, kulturna društva in skupine, ki
so za program lahko financirani iz kakršnihkoli drugih
proračunskih virov.
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10. Predložitev ponudbe
Vloga mora biti predložena na naslov: Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380
Slovenj Gradec, najkasneje do 12. 5. 2013.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena: Ne odpiraj – javni razpis 2013.
Če je predlagatelj posamezno društvo z več sekcijami, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih
vsaka mora ustrezati določilom o popolni vlogi.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji tega razpisa.
11. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo razpisna komisija opravila
v roku treh dneh po končanem razpisu. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija ponudnike
pozvala, da v roku osem dni prijavo dopolnijo, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
12. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v roku trideset dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentaciji lahko zainteresirani dvignejo v pisarni Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec,
Francetova ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave tega razpisa do
izteka roka za oddajo ponudb.
Pooblaščena uslužbenka Andreja Gologranc (uradne ure, vsak delavnik od 9. do 12. ure).
Dodatne informacije v času trajanja razpisa lahko
dobite na sedežu Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova 5, ali po tel. 02/88-12-460.
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec
Št. 122-0010/2013-1

Ob-2203/13

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 38/12) objavlja za leto 2013
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala
iz občinskega proračuna za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih
sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe
občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju:
izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
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3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik oziroma ne glede na
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti
Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpisa je 8.000,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov
ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih
za leto 2012 in število občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru
programov in projektov za sofinanciranje upoštevala
naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz
potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno
in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja že daljše
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine
Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna
ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo
dosego zastavljenega cilja;
– program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega
usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli
programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov
oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini
do 80 % doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2013.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do vključno
20. 5. 2013. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava
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prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani, www.vojnik.si,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni
v tem razpisu,
– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2012 in
– plan dela za leto 2013.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis socialno-humanitarne
dejavnosti 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem
prijav začel v roku osmih dni po roku za oddajo prijav,
v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju
prijav. Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora
za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe
lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom
v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. 780-06-23 in 780-06-40, e-mail:
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 671-2/2013

Ob-2208/13

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.US,
76/08, 79/09, 51/10, in 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije
športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in sklepa župana št. 671-2/2013
z dne 29. 3. 2013, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev
in klubov Mestne občine Koper v letu 2013
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper
za leto 2013.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,
– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto,
2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo
prijavitelji zbrati najmanj 70 točk, skladno s spodnjimi
kriteriji:
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KRITERIJI

Točke

finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri
čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu
z veljavnimi predpisi v RS)

do 50

– od 100.000 € do 499.000 €

20

– od 500.000 € do 1.000.000 €

30

– nad 1.000.000 €

50

(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)
2.

tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)

do 20

– od 5 do 10 let

10

– nad 10 let

20

(prijavitelj prejme 10 ali 30 točk)
3.

medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma
drugih tekmovanj na letni ravni)

do 30

– od 50 do 150

10

– nad 150 do 500

20

– nad 500

30

(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)
SKUPAJ

100
3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofinanciranja
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo,
da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število
točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj
(kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, kolikor
ga ne, pa 0 točk).

1.

MERILA

Točke

množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja
v MOK, ločeno M/Ž)

do 40

– od 1 do 99

10

– od 100 do 299

20

– 300 in več

40

(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)
2.

razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov oziroma društev športne panoge
prijavitelja v MOK ločeno M/Ž)

do 30

– od 1 do 3

10

– 4 in več

30

(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)
3.

razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne
panožne zveze)

do 30

– od 1 do 49

10

– od 50 do 99

20

– 100 in več

30

(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)
SKUPAJ

100
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Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva
proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli
vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije
športnih društev in klubov.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka
števila točk in vrednosti točke.
4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
športnih programov iz druge točke za leto 2013 je največ
do 300.000 EUR.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku
ne dopolni, se zavržejo.
7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper
v času uradnih ur. Prijava na razpis mora prispeti na
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
na glede na način oddaje, najkasneje do petka, 3. maja
2013 do 12. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper za
leto 2013, št. 671-3/2013«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku
razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur,
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in
razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/664-62-39).
Mestna občina Koper
Št. 622-9/2013-2

Ob-2210/13

Na podlagi 106.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
110/10 – ZDIU12 in 14/13), Uredbe o postopku, merilih
in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih
programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11)
ter 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12),
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro stavb za dodelitev sredstev
za sofinanciranje obnove stavbnih lupin
v okviru programa “Ljubljana – moje mesto”
v obdobju od 2014 do vključno 2017
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je izbira stavb na območju
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), za katere

bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin)
v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer v obdobju
od 2014 do vključno 2017.
2. Višina sredstev ter način sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa “Ljubljana – moje
mesto” so določena v vsakoletnem proračunu MOL.
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2014 (Uradni list RS, št. 2/13) je v načrtih razvojnih programov za leta od 2014 do 2017 na NRP 7560-01-0142,
NRP 7560-01-0008 in NRP 7560-01-0201 za obnovo
stavb, izbranih s tem razpisom, namenjenih predvidoma
1.000.000 EUR in v tem obsegu bodo izbrane stavbe
razvrščene glede na doseženo število točk na prvo in na
drugo prednostno listo. Obnova stavb s prve prednostne
liste je predvidena v letih 2014 in 2015, z druge pa v letih 2016 in 2017, vendar le v obsegu z letnimi proračuni
zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin.
b) Sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin
se dodelijo v ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del in sicer:
– v višini 25 % za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih, navedenih v 5. točki tega razpisa, kot
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33 % za stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro
mestno jedro ali drugi, razen arheološki), ter stavbe, ki
jih Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana, pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik
(arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
– v višini 50 % za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, uradno posredoval strokovne zasnove
za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni Mestni
upravi MOL.
c) Pri zahtevnejših investicijah bo, ne glede na navedeni odstotek sredstev v prejšnji točki tega razpisa, ta
odstotek lahko določen tudi drugače, glede na v proračunu razpoložljiva sredstva.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem
skladu MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, zaprosijo za pokritje
lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin tudi za posojilo
(gl. razpis na spletni strani MOL: http://www.jssmol.si/aktualno/razpisi/aktualni-razpisi/).
e) Izvajalec del na posameznem izbranem objektu
se izbira skladno z določili Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13 – UPB/uradno prečiščeno besedilo).
f) Lastniki bodo morali pred začetkom postopka izbire izvajalca gradbenih del vplačati za resnost namere
izvedbe obnovitvenih del kavcijo v višini 1.000 EUR, ki pa
jo bo plačnik dobil vrnjeno po podpisu tripartitne gradbene pogodbe za dela na objektu med lastniki, izvajalcem
gradbenih del in MOL.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe in sicer le za celovito hkratno obnovo stavbnih uličnih pročelij
in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata
biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturnovarstveni status stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, z navedbo dokumenta, s katerim je stavba oziroma območje
razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma
kulturna dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar
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bodo morali izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z zavarovanjem plačil svojih deležev.
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do MOL.
4. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) Navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo
z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe.
b) Strokovno izdelan popis potrebnih del z oceno
vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove
stavbne lupine.
c) Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe
in katastrski načrt za lokacijo stavbe (mapna kopija).
d) Pisni dogovor, ki ga morajo podpisati vsi lastniki,
o lastniških deležih na objektu, na podlagi katerih se bodo
določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa obnovitvena dela (priloga 1).
e) Izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziroma
50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine (priloga 2);
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran skladno
z določili Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS,
št. 12/13 – UPB/uradno prečiščeno besedilo) (priloga 3);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana
(priloga 4).
f) Dokazilo o vplačilu zneska v višini 300 EUR na
transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestne
uprave, Mestni trg 1, TRR: 01261-0100000114, sklic:
201021, »LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni znesek se plača kot zavarovanje za resnost prijave
in bo v primeru, da stavba na tem javnem razpisu ne bo
izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa.
Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko
transakcijskega računa, kamor naj se sredstva vrnejo. Če
bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po
zaključku obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki od
izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja ne bodo vrnjena.
5. Merila za izbor
Vloge bo pregledala in ocenila Komisija za vodenje
in izvajanje projekta Ljub
ljana – moje mesto, obnove
stavbnih lupin, ki je bila imenovana s sklepom župana št.:
024-37/2011-2 s 23. 3. 2011 (v nadaljevanju: komisija), ki
bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega),
– stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi),
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
b) pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje:
– območje, ki ima status kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega),
– območje, ki je predlagano za kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki),
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka);
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 30 m, ali ob na novo urejenih ureditvah
javnih površin,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m;
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje, zdravstva
ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd.
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe,
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih,
– poškodbe na ometih ali njihova močna onesnaženost;
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo – obnoviti
čim več stavb):
– do 100.000 EUR
– od 100.000 do 250.000 EUR
– nad 250.000 EUR

4 točke
3 točke
2 točki
3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
1 točka
0–3 točk
5 točk
3 točke
2 točki
2 točki
1 točka
0 točk
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Večje število točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red, ki se bo delil na prvo in drugo prednostno
listo.
6. Datum začetka in konca črpanja sredstev: dodeljena sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin se
lahko črpajo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.
7. Rok in način predložitve vlog:
Pisne vloge je potrebno predložiti na naslov Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje
prostora, Poljanska 28, Ljubljana. Za pravočasne vloge
se bodo štele tiste, ki bodo prispele na ta naslov do
29. 5. 2013, do 12. ure.
Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis LMM”.
Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov
vlagatelja.
8. Datum odpiranja vlog
Javno odpiranje vlog bo potekalo 29. 5. 2013 ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka
za urejanje prostora, Ljubljana, Poljanska 28, v sejni
sobi v pritličju.
Komisija bo odpirala samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema.
Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost
vlog – če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Če bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog sama
ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno
nepopolna, bo imel prijavitelj možnost, da vlogo na poziv
komisije v 15 dneh dopolni.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– ocene vrednosti obnovitvenih del,
– delov vloge, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih bo MOL
prejel v postopku za dodelitev sredstev.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju MOL popraviti očitne računske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se ocenjena vrednost zaprošenih sredstev
ne sme spreminjati.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo po
pooblastilu župana na predlog komisije s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani
k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih
pogojev, določenih v 3. in 4. točki besedila tega javnega
razpisa,
– katerih stavbe pri ocenjevanju na osnovi meril
tega javnega razpisa ne bodo prejele zadostnega števila točk za uvrstitev med stavbe, za katerih obnove so
razpisana sredstva po tem razpisu.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega
razpisa najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja
vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega
javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo
v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan med 8. in 15. uro na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje
prostora, Poljanska 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom zainteresirani dobijo:
– na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 01/306-15-27 ali 041/678-682;
– po elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljubljana.si ter
– pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10,
Ljubljana, tel. 01/230-11-41.
Besedilo tega javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije z 12. 4. 2013 in od tega
dne dalje tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(www.ljubljana.si).
Priloge te objave javnega razpisa so:
– pisni dogovor, ki ga morajo podpisati vsi lastniki,
o lastniških deležih na objektu, na podlagi katerih se
bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter
obračunala vsa obnovitvena dela (priloga 1),
– izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziroma 50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine
(priloga 2);
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran skladno
z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2 UPB (Uradni list RS, št. 12/13) (priloga 3);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po
kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote
Ljubljana (priloga 4),
– vzorec pogodbe o izvajanju gradbeno-obrtniških
del pri obnovi (priloga 5)
ter so objavljene samo na zgoraj navedeni spletni
strani Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 030-03/2013-1

Ob-2216/13

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni
list RS, 80/09), Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2013 (Uradni list RS, 18/13) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 50/07,
61/08, 99/09 in 3/13) Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje osrednje prireditve ob občinskem
prazniku Občine Komen v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje osrednje prireditve ob občinskem
prazniku Občine Komen v letu 2013.
II. Pogoji prijave: na javni razpis se lahko prijavijo
samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj eno referenco
pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, kot je prireditev, ki je predmet razpisa.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje osrednje
prireditve ob občinskem prazniku v letu 2013, ki naj:
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– bo organizirana v soboto, 22. junija 2013, s pričetkom najkasneje ob 14. uri, na prostoru pred Gasilskim
domom v Komnu,
– bo organizirana tako, da izvajalec pripravi in uredi
ter tudi zavaruje prireditveni prostor tako, da ta obsega
večji del parcele št. 3545/32, k.o. Komen in sicer prostor
od stare šole Komen proti baru Paradiso ter od bara
Paradiso do lokalne občinske ceste št. 175121 (cesta
mimo Zdravstvene postaje od križišča z državno cesto
do Gasilskega doma), tako, da je oder postavljen na
koncu prireditvenega prostora ob občinski cesti,
– vključuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno
zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
– vključuje gostinsko ponudbo z lokalnimi jedmi
in vini,
– poteka ob zagotovljeni redarski službi in ob izpolnjevanju morebitnih drugih pogojev, kot jih določa
zakonodaja,
– predvideva zaporo dela ceste št. 175121, ki pelje
mimo Zdravstvene postaje od križišča z državno cesto
do Gasilskega doma, kar mora urediti izvajalec (projekt,
soglasje za zaporo ceste ter dejanska zapora),
– vključuje predstavitev domačih obrti, lokalnih izdelkov na stojnicah ter morebitnega programa za otroke.
Zaželjeno je, da program vključuje tudi glasbene in
kulturne izvajalce s področja občine.
Prireditev mora biti primerna praznovanju občinskega praznika ter mora prispevati k promociji občine in
Krasa ter poudarjati pozitivno podobo občine.
Program mora biti v celoti brez vstopnin in drugih
prispevkov.
Izvajalec lahko izvede še druge prireditve, ki bi sodile v okvir praznovanja občinskega praznika, vendar te
niso predmet sofinanciranja.
Vsa potrebna soglasja in dovoljenja mora pridobiti
izvajalec sam.
IV. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjene in podpisane razpisne obrazce
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– načrt promocije in oglaševanja prireditve,
– program prireditve, ki vključuje podroben opis
vsebine programa (nazive izvajalcev, ure, lokacije, vsebino, ipd) ter finančno konstrukcijo, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež sponzorskih
sredstev in delež lastnih sredstev,
– predlog vključitve lokalnih organizacij (zavodi,
društva, klubi ipd) v izvedbo,
– predlog gostinske ponudbe, ki med drugim zajema tudi vključitev lokalnih proizvajalcev ter predlog
cenika,
– dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve,
pogodbe) o nastopu/izvedbi programa s strani izvajalcev, navedenih v predloženem programu prireditve,
– dokazila o tem, da ima prijavitelj veljavno registracijo/dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno,
– dokazila (reference) o izkušnjah pri organizaciji
vsebinsko in obsežno podobnih prireditev.
V. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1. Predlagan program prireditve: komisija bo ocenjevala vsebinsko primernost programa in raznolikost predlaganih dogodkov.
2. Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno
podobnih prireditev: komisija bo ocenjevala dokazljive
izkušnje pri organizaciji prireditev.
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3. Višina lastnih sredstev oziroma sredstev pridobljenih iz drugih virov.
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo po mnenju komisije
ponudil vsebinsko najboljši in raznolik program, dokazal
izkušnje pri organizaciji prireditev ter v organizacijo prireditve vložil največ lastnih sredstev oziroma sredstev
iz drugih virov.
Po zaključku prireditve mora izbrani izvajalec podati
končno vsebinsko in finančno poročilo z dokazili.
VI. Višina sredstev in upravičeni stroški
Višina sredstev za sofinanciranje znaša največ 50 %
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 4.000 EUR.
Kot promocija se štejejo naslednje oblike oglaševanja prireditve:
– objave oglasov na radijskih in televizijskih postajah, tiskovinah, spletnih straneh,
– izdelava plakatov in plakatiranje na za to namenjenih plakatnih mestih,
– promocijske tiskovine, ipd.
Upravičeni stroški so:
– stroški programa (brez pogostitev, dnevnic, prevoza in nočitev),
– promocijski stroški (realna tržna vrednost),
– stroški čiščenja, varovanja in nujne medicinske
pomoči,
– stroški najema prireditvene in druge potrebne
opreme za izvedbo prireditve.
Občina Komen bo izvajalcu prireditve za namen
izvedbe prireditve nudila brezplačno uporabo javnih
površin (parc. št. 3545/2, k.o. Komen), montažnega
odra (z vključenim prevozom in odvozom ter montažo
in demontažo) in stojnic z logotipom Občine Komen
(10 kosov).
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva po tem
razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, na plakatih
in drugem obveščanju in informiranju javnosti) dolžan
uporabiti grb občine in jo navesti kot sofinancerja.
VII. Rok in kraj izvedbe: prireditev mora potekati
v soboto, 22. junija 2013 na prostoru pred Gasilskim
domom Komen, Komen 96, na parceli št. 3545/32, k.o.
Komen.
VIII. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na razpisnih obrazcih. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila navedena v razpisni dokumentaciji ali v tem razpisu. Le tako izdelana prijava bo
upoštevana kot popolna.
Razpisne obrazce pridobi prijavitelj na podlagi podane pisne zahteve po tel. 05/73-10-450 ali na e-poštni
naslov: obcina@komen.si.
Komisija bo obravnavala le prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo popolne.
Prijavitelj predloži prijavo v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – prijava na JR za sofinanciranje prireditve
ob občinskem prazniku«, najpozneje v roku 14 dni po
objavi na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Ovojnica mora biti zapečatena, na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji in merili javnega razpisa.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene prijavitelju neodprte.
IX. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega
razpisa
Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava
komisija imenovana s sklepom župana. Če komisija
ugotovi, da je podana vloga nepopolna, občinska uprava
pozove prijavitelja, da vlogo dopolni. Če prijavitelj vloge
ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
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Odločitev o izbiri izvajalca izda župan na predlog
komisije. Občina Komen lahko kadarkoli odstopi od izvedbe javnega razpisa.
Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma
v roku 30 dni od odpiranja prijav.
X. Informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom daje mag. Andreja Štok, tel. 05/73-10-450.
Občina Komen
Ob-2219/13
Na podlagi 106i. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
9/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 68/08) ter Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 25/13) Občina Miren - Kostanjevica objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), bo občina v letu 2013 dodeljevala
pomoči za naslednje ukrepe:
A.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov (v nadaljevanju:
skupinske izjeme):
– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo.
B.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de
minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (v nadaljevanju: »de minimis«):
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja na
kmetijah.
C.) Drugi ukrepi
– Sofinanciranje priprave projektov na podeželju.
– Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
II. Višina sredstev
Sredstva v višini 17.000,00 EUR so zagotovljena
v proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
na proračunski postavki 11029001, konto 410217.
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
A.) Skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
B.) »De minimis«
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah in naložbe
v opravljanje storitev in trženja
na kmetijah.
C.) Drugi ukrepi
6. Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju.
7. Sofinanciranje izvedbe projektov
na podeželju.

12.000 EUR
11.000 EUR
1.000 EUR
3.000 EUR

3.000 EUR
2.000 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR

Kolikor sredstva znotraj skupin ukrepov A, B in
C ne bodo porabljena, se lahko s sklepom Strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa prerazporedijo in
dodelijo za druge ukrepe znotraj posamezne skupine
ukrepov A, B in C.
III. Ukrepi
A.) Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
I. Namen ukrepa:
Posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti
v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
II. Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pridelave,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo v uporabi kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju Občine Miren - Kostanjevica za naložbe, ki se bodo izvedle na območju Občine Miren Kostanjevica.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev in mora imeti urejeno
stanje zemljišč – GERK,
– upravičenec mora imeti v uporabi najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin*,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
– pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde
glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– za isto investicijo lahko upravičenec v obdobju od
leta 2007 do leta 2013 pridobi sredstva samo enkrat,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju in varstvu okolja.
* Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali
hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin
ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih (močvirnih) travnikov ali drugih
površin.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– za preproste naložbe za nadomestitev,
– samostojen nakup zemljišč,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov na OMD (območja
z omejenimi dejavniki),
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
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VI. Višina pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih
z omejenimi dejavniki.
VII. Ostali pogoji
– Investicija mora biti zaključena do 30. 11. 2013.
– Vsi računu in dokazila se morajo glasiti na nosilca
kmetijskega gospodarstva.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
– Naložbe izvedene pred datumom prejema sklepa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa
(tudi računi izdani pred datumom prejema sklepa) ne
morejo biti predmet vloge po tem razpisu.
– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR,
najvišji pa 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
VIII. Predmet ukrepa so naslednje naložbe:
1.1. Urejanje pašnikov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve
pašnika,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave skice za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike (koli, žica, izolatorji, pašni aparat),
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico ureditve pašnika s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta ter opisom
opreme in tehnologije paše,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.2. Urejanje trajnih nasadov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo biti vpisani v Register pro
izvajalcev kolikor se v državi vodi tak register,
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve
nasada s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški postavitve trajnega nasada (razen vinogradov): stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev
novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore,
nakup mreže za ograjo,
– stroški nakupa večletnega sadilnega materiala.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o vpisu v register proizvajalcev,
– skico ureditve nasada s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
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– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.3. Nakup in postavitev mrež proti toči
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve
mreže s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa mrež ter ostalega potrebnega materiala in stroški postavitve mrež.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico postavitve mreže s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve
rastlinjaka s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa materiala in stroški postavitve rastlinjaka.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico postavitve rastlinjaka s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca,
1.5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in
spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti ustrezno prostorsko in
projektno dokumentacijo.
Upravičeni stroški
– stroški projektne dokumentacije za novogradnjo
in adaptacijo hlevov,
– stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve
izpustov ter stroški nakupa materiala,
– samo v sklopu novogradnje hleva so upravičeni
stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo
gnojne jame ali gnojišča,
– stroški za nakup materiala za novogradnjo ali
adaptacijo senika, silosa ali staje,
– stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke).
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– ustrezno projektno dokumentacijo,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
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– ustrezno veljavno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in
je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta
za obratovanje,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.6. Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije
Posebni pogoji upravičenosti:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora predložiti
izjavo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo,
– nakup mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega
od naštetih ciljev podpore, ki ga upravičenec navede
v vlogi,
– v primeru nakupa rabljene kmetijske mehanizacije mora upravičenec predložiti izjavo prodajalca, da
za predhodni nakup le-te niso bila pridobljena sredstva
iz javnih virov,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora nabavljeno mehanizacijo uporabljati vsaj pet (5) let, za kar se
obveže z izjavo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca,
– izjavo prodajalca (za rabljeno kmetijsko mehanizacijo),
– kopijo overjene kupoprodajne pogodbe (za rabljeno kmetijsko mehanizacijo).
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju
I. Namen ukrepa:
Namen podpore je omogočiti kmetom in delavcem
na kmetijskem gospodarstvu pridobivanje novih znanj,
medsebojno izmenjavanje znanj in zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti na področju primarnega
kmetijstva ter povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
II. Cilji ukrepa:
– izboljšati učinkovitost in usposobljenost človeških
virov,
– zmanjševanje stroškov pridelave,
– organizacija strokovnih prireditev,
– širjenje znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
III. Upravičenci:
– društva in združenja s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter varstva in zaščite živali kot izvajalci
ali organizatorji tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– organizacije registrirane za izvajanje tehnične
podpore v kmetijskem sektorju.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– društva, združenja in organizacije morajo biti registrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju,
– dejavnosti tehnične podore v kmetijskem sektorju se morajo udeležiti ali morajo biti deležni nosilci
kmetijskih gospodarstev s stalnim bivališčem v Občini
Miren - Kostanjevica,
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– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
izobraževanja in usposabljanja in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov za usposabljanje,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo
tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji društva, združenja, organizacije,
– plan izvedbe izobraževanja, usposabljanja s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– plan izvedbe svetovalnih storitev s stroškovno
opredelitvijo po vsebinah,
– plan organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– plan izdelave publikacije, kot so katalogi ali spletišča s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– navedbo udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Miren - Kostanjevica,
– izjavo o prejetih sredstvih.
VII. Ostali pogoji
– Plani izvedbe posameznih dejavnosti, ki so predmet vloge morajo biti zaključeni do 30. 11. 2013.
– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
– Dejavnosti izvedene pred datumom prejema sklepa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa
(tudi računi izdani pred datumom prejema odločbe) ne
morejo biti predmet vloge po tem razpisu.
– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR,
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.
B.) Splošna pravila za gospodarstvo – pomoči »de
minimis«
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in
naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah
I. Namen ukrepa:
Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer za:
– naložbe v izgradnjo, obnovo ali ureditev objektov
kot so: turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice,
vinske kleti,
– naložbe v nakup opreme za predelavo, pakiranje
in skladiščenje kmetijskih proizvodov,
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– naložbe v opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov,
– naložbe v promocijo kmetijskih proizvodov.
II. Cilji ukrepa:
– spodbujanje predelave kmetijskih proizvodov na
kmetijskih gospodarstvih z namenom njihovega trženja
in zagotovitve dodatnega vira dohodka,
– spodbujanje razvoja turizma na kmetijah,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti kmetij.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini
Miren - Kostanjevica in v uporabi kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine ter so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– dejavnost se mora izvajati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo, obnovo ali ureditvijo
objektov (turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice
za kapacitete primerljive s proizvodnjo kmetije, vinske
kleti in podobno),
– nakup nove opreme za predelavo, pakiranje in
skladiščenje kmetijskih proizvodov,
– nakup nove opreme za opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov,
– stroški promocije kmetijskih proizvodov.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– za naložbe povezane z gradnjo: ustrezno veljavno upravno dovoljenje in izjavo o zaključku investicije
(predloži ob zaključku investicije),
– predračun za nameravano naložbo,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe
o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
VII. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se naložbe izvedene v času od zaključka razpisa v letu 2012 (od 1. 12. 2012) do zaključka
tekočega razpisa (30. 11. 2013). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2013.
– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca
kmetijskega gospodarstva.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR,
najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
VIII. Višina pomoči
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
C.) Drugi ukrepi
1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje tistih projektov, ki
podpirajo razvoj podeželja.
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II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne
dejavnosti.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt v pripravi, ki je predmet podpore se mora
izvajati na območju občine ali na območju občine in
širše.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na
nacionalnih in mednarodnih razpisih.
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100 % upravičenih
stroškov brez DDV za pripravo projektov v času od zaključka razpisa v letu 2012 (od 1. 12. 2012) do zaključka
tekočega razpisa (30. 11. 2013). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2013.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo stroškov priprave vloge projekta,
– izjavo upravičenca.
VI. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se priprave projektov izvedene
v času od zaključka razpisa v letu 2012 (od 1. 12. 2012)
do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2013). Naložba
mora biti zaključena do 30. 11. 2013.
– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca
projekta.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR,
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.
2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje realizacije tistih
projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne
dejavnosti.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt, ki je predmet podpore se mora izvajati na
območju občine ali na območju občine in širše.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega
materiala, materialni stroški prireditev).
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100 % upravičenih
stroškov brez DDV za izvedbo projektov v času od zaključka razpisa v letu 2012 (od 1. 12. 2012) do zaključka
tekočega razpisa (30. 11. 2013). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2013.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo izvedbe projekta iz katere
morajo biti razvidni vsi viri financiranja,
– izjavo upravičenca.
VI. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se projekti izvedeni v času od zaključka razpisa v letu 2012 (od 1. 12. 2012) do zaključ-
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ka tekočega razpisa (30. 11. 2013). Naložba mora biti
zaključena do 30. 11. 2013. Vsi računi in dokazila se
morajo glasiti na nosilca projekta.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR,
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.
V. Vloge in roki za predložitev vlog
Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine
Miren - Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko:
Razpisi in javne razgrnitve.
Za dodatne informacije pokličite: 05/330-46-70,
Mojca Šubic.
Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137,
5291 Miren, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni
žig), najkasneje do 24. maja 2013. Na ovojnici mora biti
naveden pripis: »Ne odpiraj – JR kmetijstvo – ukrep
(navedba ukrepa iz javnega razpisa)«.
VI. Pregled in ocenitev vlog
Pravočasno prispele vloge bo obravnavala Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2013 (v nadaljevanju: Komisija) po vrstnem redu dospelosti.
Upravičenci, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo
pozvani k dopolniti vloge v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo
dopolnjene bodo s sklepom zavržene kot nepopolne.
Komisija bo izvedla strokovni pregled popolnih vlog,
jih ocenila in pripravila predlog prejemnikov sredstev. Pri
ocenjevanju vlog bo komisija prednostno obravnavala:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, in sicer:
1.1. Urejanje pašnikov
1.2. Urejanje trajnih nasadov
1.3. Nakup in postavitve mreže proti toči
1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov.
2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in
naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah.
Navedene naložbe bodo v mejah razpoložljivih
sredstev javnega razpisa sofinancirane:
– pod točko 1.: 40 % oziroma (na OMD) 50 % upravičenih stroškov (vendar največ 4.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto),
– pod točko 2.: 50 % upravičenih stroškov (vendar
največ 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto),
v primeru večjega števila vlog pa sorazmerno manj,
vendar prednostno pred drugimi naložbami oziroma
ukrepi.
Za ukrepe pod točko A. Skupinske izjeme, bodo
odobrena sredstva za upravičene stroške samo za še
neizvedene naložbe (računi morajo biti datirani po datumu prejema sklepa o odobritvi sredstev in do 30. 11.
2013).
Za ukrepe pod točko B. »De minimis« in točko C.
Drugi ukrepi bodo sredstva odobrena tudi za že izvedene investicije, in sicer od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013
(predračuni in računi, izdani od zaključka prejšnjega
razpisa (1. 12. 2012), do zaključka tekočega razpisa
(30. 11. 2013).
Za investicije, za katere je že bila pridobljena pomoč, ni mogoče več pridobiti nove oziroma dodatne
pomoči.
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal
tajnik občinske uprave, najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za oddajo vlog. Zoper sklep tajnika je dopustna
pritožba županu, in sicer v roku 15 dni od prejema.
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Upravičenci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo
pozvani k podpisu pogodbe. Če upravičenci ne bodo
sklenili pogodbe v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičenci katerim bodo sredstva dodeljena in
bodo z občino sklenili pogodbo, ne bodo pa realizirali
investicije, na razpis v letu 2014 ne bodo imeli pravice
kandidirati.
VII. Izplačilo sredstev
Upravičenci bodo črpali sredstva na podlagi zahtevkov o izplačilu katerim morajo predložiti račune, ki
se glasijo na upravičenca, dokazila o plačilu računov
in poročilo o izvedenih delih ob predložitvi zadnjega
zahtevka.
Računi morajo vsebovati vse elemente računa, ki
so predpisani z veljavno zakonodajo. Davek ni upravičeni strošek.
Za potrdilo o plačilu se upošteva original položnica
(ali fotokopija), v primeru plačila z gotovino pa račun
s pripisom: Plačano z gotovino in priložen blagajniški
prejemek ali izpis iz registrske blagajne.
Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do
30. 11. 2013 (velja datum na poštnem žigu).
Občina Miren - Kostanjevica
Ob-2221/13
Javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov,
ki niso bili predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Sežana
za leto 2013 – sredstva župana
za enkratne finančne pomoči 2013
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN,
107/10, 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi
(dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca),
med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih
prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd., ki niso bili predmet drugih javnih
razpisov iz proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju
procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti
storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine
Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če
se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se
odvijajo na območju Občine Sežana;
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4.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma
projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2013
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po
Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na
območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine
Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana 2013 in tudi
ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine
Sežana za leto 2013;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se
prijavljajo;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo;
– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB2) neposredno odgovorna oseba
za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član
tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član
je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni
neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:
– Promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov
oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop:
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je
Občina Sežana:
– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci
– 50–60 % lastnih sredstev:
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več ko 80 %:

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
do 20 točk;
do 20 točk;
do 10 točk;
do 10 točk;
do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.
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7. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 26.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do
28. 2. 2014 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS in do odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2013.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma vlog:
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti poslane na
naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis županova sredstva
2013« na prednji strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma
projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter
obveščanje o izboru:
– oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa;
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana
št. 430-11/2013-2 z dne 20. 3. 2013;
– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno, in sicer med 1. in
8. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo
na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne
v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če
se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih
razlogov ni sestala;
– vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po
prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom
zavržejo;
– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala višino
sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da
posamezni program oziroma projekt izredno prispeva
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma
življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko
takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev
dodatnih točk;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo vlagatelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Kolikor se
vlagatelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45. dneh po odločitvi;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji;
– odpiranje vlog je nejavno.
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12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumenta-

– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni –
vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
– soba št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in
pojasnil: Klementina Križman, 05/731-01-01, kabinet.zupana@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave:
Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana
za leto 2013,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št 69/11 –
ZIntPK-UPB2),
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Št. 620-2/2013

Ob-2231/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04, 37/08) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje projektov
ohranjanja kulturne dediščine
v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in skrbnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekti).
2. Predmet razpisa: namen razpisa je izbrati in
finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter
javne predstavitve ali odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine
Slovenj Gradec.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu je 10.000,00 EUR.
4. Splošni pogoji za sodelovanje:
– javni in drugi zavodi in ustanove na področju
kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne
sodijo v obseg javne službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94,
38/09),
– lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register dediščine ali je po
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mnenju pristojne strokovne službe posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena za Mestno občino Slovenj
Gradec ob pogoju, da:
– gre za izkazane nadpovprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika zaradi spomeniške funkcije,
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo:
izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo
o lastništvu in izvoru za premične spomenike ali pogodbo o odkupu),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine
Slovenj Gradec in je dostopen za javnost,
– je za spomenik izdelan konservatorski program
ter zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi
javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan izvedbeni
načrt s popisom del, iz katerega izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo projekta ter zagotovljen
najmanj 50 % delež sredstev iz lastnih ne proračunskih
virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
5. Splošni pogoji razpisa: pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika,
kar ima lahko za posledico celo trajno uničenje dela
pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo
imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za
ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter
projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski
koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem
interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo realizirani v letu
2013.
6. Splošni razpisni kriteriji in merila:
– pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine
Slovenj Gradec,
– stopnja ogroženosti spomenika,
– strokovna priprava in zaokroženost programa,
– finančna konstrukcija programa,
– nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku,
– dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in njegove spomeniške
funkcije,
– projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika (http://www.slovenjgradec.si) do izteka roka
za prijave 10. 5. 2013.
8. Način in rok prijave na razpis
Prijave morajo biti oddane na pošti do zaključka
razpisnega roka, to je do 10. 5. 2013, na naslov Mestna
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občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec ali osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturna dediščina 2013« in s podatki pošiljatelja na hrbtni strani. Vloga
mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja
za pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga na javni razpis – Kulturna
dediščina 2013«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene
iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prijave morajo biti oddane na pošti do zaključka
razpisnega roka, to je do 10. 5. 2013, na naslov Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec ali osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija na sedežu naročnika, dne, 14. 5. 2013.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Obvestilo o izidu razpisa: predlagatelji bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po odpiranju ponudb.
11. Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Doroteja Stoporko, tel. 02/881-21-52, 051/320-987, e-naslov:
doroteja.stoporko@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 121-141/2013-232

Ob-2232/13

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05), naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2013
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja
javni razpis za izbor projektov in programov s področja
socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
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– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge programe
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).
2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja
socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih
opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije
na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopomoč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti vsebujejo
– programe za vzpodbujanje zdravega odnosa do
sebe in okolja v vrtcih in šolah,
– programe ustvarjalnega preživljanja prostega
časa,
– programe, namenjene informiranju občanov
o razširjenosti problema zasvojenosti v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom
zasvojenosti z različnimi vrstami drog.
4. Mladinski programi vsebujejo
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in
dogajanje v občini.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11 – UPB2),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva, ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na
območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na
področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz
drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih
treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65. let.
– Za področje mladinskih programov se lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade
do 27. leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo
v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja zasvojenosti.
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Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi,
opredeljeni v prvi alineji, ne smejo biti sestavni del rednega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot
taki občini doprinesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja socialnih programov. Kolikor bo ugotovljeno, da
prijavljeni program ne bo vseboval te dodane vrednosti
oziroma ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom
avtomatično izločen.
IV. Orientacijska vrednost programov:
Predvidena orientacijska vrednost vseh programov
v letu 2013 je 19.388,25 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 5.996,40 EUR,
– programe pod točko 2: 5.514,75 EUR,
– programe pod točko 3: 3.627,10 EUR,
– programe pod točko 4: 4.650,00 EUR, pri čemer
je celoten znesek v vrednosti 4.650,00 EUR namenjen
izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 30. 4. 2013 ali
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
12. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni
razpis – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno za
katero področje se ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več
programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več
programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej
izdelano ponudbo.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija
na sedežu naročnika dne 6. 5. 2013.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo.
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava
izločena kot nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
VIII. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej
objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite
na Oddelku za družbene dejavnost Mestne občine Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013 lahko
najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 620-2/2013

Ob-2233/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
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št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04, 37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so
v javnem interesu.
2. Predmet razpisa: namen poziva je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih programov in projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa
pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo
kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter
strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu
(v nadaljevanju: projekti).
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znaša 10.000,00 EUR.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na področju
kulture za projekte, ki ne sodijo v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki ne sodijo v obseg
dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na
območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno kot partnerje ali obiskovalce
v projektu vključuje izvajalce in občane iz Mestne občine
Slovenj Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi
javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto pred prijavo na
razpis,
– imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in
druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno
uresničitev zastavljenega projekta,
– za prijavljen projekt imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo zastavljenega projekta in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev iz drugih virov, ki
ne bremenijo občinskega proračuna.
Predlagatelj programa lahko sodeluje na tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner
sodeluje tudi v drugih programih.
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5. Splošni pogoji razpisa: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost
in medijska odmevnost projekta. Prednost pri izbiri bodo
imeli projekti za otroke in mladino ter projekti že uveljavljenih avtorjev.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo le s projekti, ki se bodo izvedli do 31. 12. 2013.
6. Splošni razpisni kriteriji in merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih
in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– merila in kriterije za izbor,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika (http://www.slovenjgradec.si) do izteka roka
za prijave 10. 5. 2013.
8. Način in rok prijave na razpis
Prijave morajo biti oddane na pošti do zaključka
razpisnega roka, to je do 10. 5. 2013, na naslov Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec ali osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Kultura 2013« in
s podatki pošiljatelja na hrbtni strani. Vloga mora biti
izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga na javni razpis – Kultura
2013«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka
ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene
iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija na sedežu naročnika, dne, 14. 5. 2013.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Obvestilo o izidu razpisa: predlagatelji bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po odpiranju ponudb.
11. Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Doroteja
Stoporko, tel. 02/881-21-52 ali 051320987, e-naslov:
doroteja.stoporko@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Javne dražbe
Št. 7113-0002/2012

Ob-2214/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), 30. do 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z dne
11. 4. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica
in k.o. Žurkov Dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/8161-2-00;
faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje
Parc. št.

k.o.

*241
1130/3
1130/5

Površina m2
79

Sevnica

291
11.079

Vrsta rabe
stavbišče
travnik

Izklicna cena
v€
2.736,15
189,37

njiva

8.411,40

1131/1

1.985

pašnik

2.152,93

201/2

360

pašnik

439,26

202/1

Žurkov Dol

3.273

202/2

234

Skupaj

17.301

njiva
pašnik

V naravi nepremičnine predstavljajo kmetijsko zemljišče – manjšo kmetijo na koncu Florjanske ulice –
Gline Jame v Sevnici. Kmetijsko zemljišče leži v okviru
kompleksa zemljišč ob kozolcu – dolenjski toplar, ki stoji
na parc. št. *241, k.o. Sevnica. Parcele so po namenski rabi opredeljene v območju kmetijskih in gozdnih
zemljišč.
3. Izklicna cena: izklicna cena za posamezne parcele je navedena pod točko 2. Cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2 %).
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 50,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevnica
IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, na
podlagi prodajne pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača v več obrokih. V tem primeru mora kupec neplačani
del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba
z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv
brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine.

2.839,92
152,28
16.921,31
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Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter
bo vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.
6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta
pravnega posla je prodajna pogodba. Po zaključku javne dražbe se objavi ponudba na oglasni deski Upravne
enote Sevnica v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Po preteku roka za sprejem ponudb na upravni
enoti se sklene prodajna pogodba s kupcem, ki je uspel
na javni dražbi in je sprejel ponudbo, in sicer v roku petnajstih dni. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek,
7. 5. 2013, v pisarni 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica, z začetkom ob 11. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne
cene za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN
št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, s pripisom
»Javna dražba – k.o. Sevnica in Žurkov Dol«.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina
vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino.
10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za
prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna
oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino
in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo
o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer
vračila varščine.
Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil
pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem
organu ali pri notarju.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove,
da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne
informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se
lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju,
tel. 07/816-12-69, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica
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Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in 42/12), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Garaža št. 80, na naslovu, Pesarska 5, Ljub
ljana, k.o. 1732 Štepanja vas, v celoti ID 1732-422-80,
(zasedeno).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 9. do 10. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
2. Garaža št. 83, na naslovu, Pesarska 5, Ljub
ljana, k.o. 1732 Štepanja vas, v celoti ID 1732-422-83,
(zasedeno).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 9. do 10. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
3. Garaža št. 104, na naslovu, Pesarska 5, Ljub
ljana, k.o. 1732 Štepanja vas, v celoti ID 1732-422-104,
(prazno).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 9. do 10. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
4. Garaža št. 105, na naslovu, Pesarska 5, Ljub
ljana, k.o. 1732 Štepanja vas, v celoti ID 1732-422-105,
(prazno).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 9. do 10. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
5. Garaža št. 108, na naslovu, Pesarska 5, Ljub
ljana, k.o. 1732 Štepanja vas, v celoti ID 1732-422-108,
(zasedena).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 9. do 10. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
6. Garaža št. 21, na naslovu, Rozmanova ulica 24c,
Ilirska Bistrica, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, v celoti ID
2525-926-21, (zasedena).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 8. do 9. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 6.300,00 EUR.
7. Garaža št. 23, na naslovu, Rozmanova ulica 24c,
Ilirska Bistrica, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, v celoti ID
2525-926-23, (zasedena).
a) Ogled garaže: 25. 4. 2012, od 8. do 9. ure.
b) Izhodiščna vrednost: 6.300,00 EUR.
8. Garsonjera, na naslovu, Osenjakova, ulica 12,
št. 9 (nezasedeno), v II. nad., v skupni izmeri s kletjo 14,46 m2, k.o. 1772 Slape, iden. št. stavbe 1484 in
posameznega dela št. 9, celotni ID znak 1772-1484-9,
letnik 1988, tablica MO 24755.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10.30 do 12. ure.
b) Izklicna cena: 30.700,00 EUR.
9. Tri sobno stanovanje, na naslovu, Šolska ulica 11,
št. 5 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v skupni izmeri 58,28 m2, k.o. 2035 Škofja Loka, iden. št.
stavbe 566 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak
2035-566-5, letnik 1961, tablica MO 26282.
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a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10. do 12.30.
b) Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
10. Tri sobno stanovanje, na naslovu, Šolska
ulica 11, št. 6 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v skupni izmeri 60,78 m2, k.o. 2035 Škofja Loka,
iden. št. stavbe 566 in posameznega dela št. 6, celotni
ID znak 2035-566-6, letnik 1961, tablica MO 26283.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10. do 12.30.
b) Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
11. Dvo sobno stanovanje, na naslovu, Rozmanova ulica 24c, št. 4 (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri
s kletjo 52,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 926 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak
2525-926-4, letnik 1978, tablica MO 25005.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10.30 do 12. ure.
b) Izklicna cena: 33.600,00 EUR.
12. Dvo in pol sobno stanovanje, na naslovu, Rozmanova ulica 24c, št. 16 (zasedeno), v III. nad., v skupni
izmeri s kletjo 78,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden.
št. stavbe 926 in posameznega dela št. 16, celotni ID
znak 2525-926-16, letnik 1978, tablica MO 24999.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013, od 8. do 9. ure.
b) Izklicna cena: 60.600,00 EUR.
13. Dvo sobno stanovanje, na naslovu, Rozmanova
ulica 24c, št. 18 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 65,80 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 926 in posameznega dela št. 18, celotni ID znak
2525-926-18, letnik 1978, tablica MO 24001.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10.30 do 12. ure.
b) Izklicna cena: 41.100,00 EUR.
14. Dvo sobno stanovanje, na naslovu, Rozmanova
ulica 24c, št. 19 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 64,40 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 926 in posameznega dela št. 19, celotni ID znak
2525-926-19, letnik 1978, tablica MO 24002.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10.30 do 12. ure.
b) Izklicna cena: 47.700,00 EUR.
15. Dvo sobno stanovanje, na naslovu, Rozmanova
ulica 24c, št. 20 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 77,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 926 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak
2525-926-20, letnik 1978, tablica MO 24003.
a) Ogled stanovanja: 22. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
10.30 do 12. ure.
b) Izklicna cena: 45.700,00 EUR.
16. Enosobno stanovanje, na naslovu, Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže,
v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj,
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID
znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.
a) Ogled stanovanja: 24. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
8.30 do 14. ure.
b) Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
17. Trisobno stanovanje, na naslovu, Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže,
v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535
Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela
št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica
MO 27774.
a) Ogled stanovanja: 24. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
8.30 do 14. ure.
b) Izklicna cena: 36.450,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje, na naslovu, Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v I. nad., 4. etaže,
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v skupni izmeri s kletjo 80,40 m2, k.o.1535 Črnomelj,
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 5, celotni ID
znak 1535-19-5, letnik 1959, tablica MO 27779.
a) Ogled stanovanja: 24. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
8.30 do 14. ure.
b) Izklicna cena: 32.400,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje, na naslovu, Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4.
etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2,
k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega
dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica
MO 27764.
a) Ogled stanovanja: 24. 4. 2013 in 6. 5. 2013, od
8.30 do 14. ure.
b) Izklicna cena: 27.540,00 EUR.
Zemljišča in objekti
1. Prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 2332/2,
pot, v izmeri 262 m2 ID znak 50-2332/2-0 in parc.
št. 2332/3, pašnik, v izmeri 743 m2, skupno 996 m2,
ID znak 50-2332/3-0, vse v k.o. 50 Gerlinci, Občina
Cankova.
a) Predkupna pravica Občine Cankova (morebitno
uveljavljanje ugotovljeno na sami javni dražbi).
b) Navedeni nepremičnina ležita na zavarovanem
območju po Uredbi o krajinskem parku Goričko (Uradni
list RS, št. 101/03).
c) Služeča parcela 2332/2, k.o. Gerlinci (hoja, vožnja...) – v korist parcele 2332/1.
d) Organiziran ogled po predhodni najavi Bojan
Erlih, tel. 041/680-148.
e) Izklicna cena: 2.300,00 EUR.
2. Nekdanja stražnica Martinje (ruševina), Martinje 56, Gornji Petrovci, parc. št. 253, k.o. 9 Martinje,
pašnik izmeri 179 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan.
stavba, v izmeri 178 m2, v skupni izmeri 857 m2, pod ID
znak 9-253/0-0.
a) Opombe: Zemljišče je znotraj zavarovanega območja, za katerega veljajo določila Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 96/04-UPB) in Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03).
b) Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru
z Bojanom Erlih, 041/680-148.
c) Izklicna cena: 2.000,00 EUR.
3. Nekdanja stražnica Kramarovci, Kramarovci 2,
Rogaševci, parc. št. 13, k.o. 31 Kramarovci, pašnik
izmeri 134 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba,
v izmeri 131 m2, v skupni izmeri 765 m2, pod ID znak
31-133/0-0.
a) Opombe: Zemljišče je znotraj krajinskea parka
Goričko (Uredba o Krajinskem parku Goričko Uradni list
RS, št. 101/03).
b) Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru,
Bojan Erlih, 041/680-148.
c) Izklicna cena: 5.800,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede boste lahko opravili
ob terminih določenih ob vsaki posamezni nepremičnini.
Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20
za stanovanja na območju Ilirska Bistrica, za stanovanja
v Škofji Loki je dosegljiva UO Kranj, tel. 04/202-31-00 in
Darko Žagar na območju Ljubljane, na tel. 01/471-21-86,
Jože Kočevar za stanovanja na območju Črnomlja,
tel. 07/356-95-71 in Srečko Pirc za stanovanje na območju Novega mesta, na tel. 07/332-23-18. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na
tel. 01/471-22-13 od 15. 4. 2013, do 15. 5. 2013, med
8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
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prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so
zk urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja oziroma garaže pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo
plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene 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 kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 11 19119-7141998-87000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo
RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-87000.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 15. 5. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna
dražba 16. 5. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih
dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila
razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, 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);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
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more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ
30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko,
morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 16. 5. 2013 ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za obrambo na naslovu: Vojkova 55a, v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2226/13
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Tretje dopolnitve
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Tolmin za leto 2012, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin
sprejel na 23. seji dne 26. 3. 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. 2241 – Stržišče
I. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine v k.o. 2241 –
Stržišče, in sicer s parc. št. 28 – v izmeri 5.589 m2, 30/4
– v izmeri 9.100 m2, 67 – v izmeri 1.439 m2, 70 – v izmeri 2.305 m2, 97 – v izmeri 4.307 m2, 103/1 – v izmeri
4.064 m2, 170 – v izmeri 539 m2, 218 – v izmeri 309 m2,
256/4 – v izmeri 8.215 m2, 45/4 – v izmeri 2.152 m2,
50/4 – v izmeri 1.041 m2, 50/15 – v izmeri 414 m2, 129 –
v izmeri 457 m2, 172 – v izmeri 155 m2, 41/3 – v izmeri
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12.746 m2, 20/4 – v izmeri 21.295 m2, 23/1 – v izmeri
2.536 m2, 23/3 – v izmeri 1.013 m2, 256/3 – v izmeri 3.762 m2, 96 – v izmeri 1.234 m2, 171/2 – v izmeri
971 m2 in 219 – v izmeri 1.867 m2, katere vse po osnovni
namenski rabi predstavljajo območje gozdnih zemljišč,
ter nepremičnina s parc. št. 123/4 – v izmeri 129 m2, katera pa po osnovni namenski rabi predstavlja območje
stavbnih zemljišč oziroma površine podeželskega naselja. Slednja v naravi predstavlja starejšo stanovanjsko
hišo Znojile št. 15, ki je potrebna temeljitejše obnove,
ostala gozdna zemljišča pa v naravi predstavljajo gozdove ter druga kmetijska zemljišča, katera vsa se nahajajo
v sami vasi oziroma v okolici vasi Znojile.
Predmet prodaje so vsa zemljišča skupaj kot celota.
II. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna neto cena za vsa prodajana zemljišča skupaj, ki pa ne vključuje zakonsko določenega davka
na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec, je določena s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in znaša
20.906,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR.
III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, v petek, 10. 5. 2013, ob 10. uri.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin v Republiki
Sloveniji ter najpozneje eno uro pred začetkom postopka javne dražbe, prijavijo svojo udeležbo na dražbi
in predložijo:
1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe:
originalno osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega podjetnika iz katerega
izhajajo firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi,
b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhajajo firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital,
matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe
oziroma prokuristi,
2. pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju
(kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa oseba,
ki ni pooblaščena za zastopanje na podlagi zakona
oziroma njeno pooblastilo ne izhaja iz vpisa v registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem
znesku varščine in številko transakcijskega računa, na
katerega naj se vrne znesek varščine v primeru, da dražitelj na dražbi ne bo uspel,
5. izjavo pravne osebe, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati
osebe, navedene v 32. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
V. Varščina
Varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša 10 % od izklicne cene parcele,
kar znaša 2.090,60 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin št. 01328
– 0100014970, pri čemer mora kot namen vplačila
navesti »Varščina za nakup nepremičnin v k.o. Stržišče«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo
varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa
bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva
javne dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov transakcijski račun.
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VI. Kupnina, plačilni pogoji
Nepremičnine bodo prodane tistemu ponudniku,
ki bo zanje ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo
mora kupec podpisati najkasneje v roku 10 dni od
dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje
v roku 30 dni od dneva, ko mu bo izdan račun. Plačilo
kupnine v 30 – dnevnem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo
prodajni postopek razveljavljen, Občina Tolmin pa je
upravičena zadržati vplačani znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na dodano vrednost po
stopnji 20 %, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu
na računu za kupnino ter 2 % davek na promet z nepremičninami. Kupec nosi tudi stroške cenitve, stroške
overitve podpisa pri notarju in takso za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroške cenitve skupaj
z DDV – jem kupcu obračuna prodajalec na računu za
kupnino, stroške overitve kupec poravna neposredno
notarju, takso za vknjižbo pa zemljiški knjigi.
VII. Drugi pogoji
1. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali
pravnega stanja nepremičnin niso mogoči.
2. Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last
in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice na
ime kupca najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne
kupnine, javnih dajatev in stroškov. Predlog za vknjižbo lahko pri pristojni zemljiški knjigi vloži izključno
prodajalec.
3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem
župana Občine Tolmin postopek prodaje nepremičnine
ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. Je pa prodajalec v tem primeru dolžan vrniti vplačano varščino brez
obresti v roku 8 dni od ustavitve postopka.
VIII. Pravila dražbe
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo imenuje
župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri, določeni za javno dražbo priglasi svojo udeležbo in osebi,
ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena
v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče trikrat,
vsakokrat po preteku trideset sekund od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za
najmanj 500,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil
dražitelj pred njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj
je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne
ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo
ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil
najvišjo ceno.
4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da ta sprejema izklicno
ceno in se nepremičnina proda po tej ceni.
5. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo izklicno
ceno, nepremičnine niso prodane, če eden ne zviša
cene.
6. Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe,
se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa.
7. Dražba se bo štela za neuspešno, če ne bo dosežena niti izklicna cena.
8. Posamezni dražitelj mora ugovor zoper potek
postopka podati nemudoma, dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi. O ugovoru oseba, ki vodi javno
dražbo, odloči takoj.
9. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga podpiše
oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je na dražbi uspel
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in morebitni drugi dražitelji, ki so prisotni ob zaključku
dražbe.
7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnin, ki so predmet
prodaje je možno pridobiti na sedežu občinske uprave
v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, na tel. 05/381-95-18
ali na davor.simcic@tolmin.si. Ogled nepremičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
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Razpisi delovnih mest
Št. 1/2013

Ob-2213/13

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, na
podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center (Uradni list RS, št. 87/04 in 104/04 – popr. in
98/08), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
direktor poslovnega sektorja/pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat
direktorja sektorja traja pet let. Delo se opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega
centra Ljubljana.
Za zasedbo delovnega mesta direktorja/pomočnika
generalnega direktorja mora kandidat poleg splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še te pogoje:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna
izobrazba s specializacijo ali magisterijem, ekonomske
ali druge ustrezne smeri (7. raven po Uredbi o uvedbi
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06),
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na
vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih
zavodov v kulturi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje svetovnega jezika najmanj na nivoju zahtevnosti dodiplomskega študija,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog razvoja in dela poslovnega sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja razvoja poslovne strategije zavoda).
Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati
k prijavi priložiti:
– predlog razvoja in dela poslovnega sektorja za
mandatno obdobje,
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne
delovne izkušnje oziroma fotokopijo druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela na
delovnem mestu na VII. ali VI. stopnji zahtevnosti ter na
vodilnih/vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika.
Okvirne naloge delovnega mesta so:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje
in nadziranje dela v sektorju ter usklajevanje dela z drugimi sektorji oziroma organizacijskimi enotami,
– vodenje finančne politike Cankarjevega doma in
kadrovske politike sektorja,
– razvoj metodologije za načrtovanje in analize poslovanja,
– vodenje postopkov načrtovanja, usklajevanje programskega, terminskega in finančnega načrtovanja,
– nadzor nad namensko in gospodarno porabo
sredstev v zavodu,
– nadomeščanje generalnega direktorja,
– sodelovanje z ustanoviteljema zavoda in z drugimi inštitucijami z delovnega področja,
– izvajanje drugih nalog v skladu z internimi akti in
po pooblastilu generalnega direktorja.

Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno
uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa ali potrdilo
šole).
Strokovno usposobljenost kandidatov bomo presojali na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in predlogom
razvoja in dela poslovnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska
služba), Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis PDM-1/2013 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči dan po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto zadnji dan roka za prijavo.
V izbirnem postopku bodo upoštevane samo popolne vloge.
Tel. 01/241-71-07.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko
določenem roku.
V besedilu zapisani izrazi v moški spolni slovnični
obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Št. 50/2013

Ob-2217/13

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe: Uradni list
RS, št. 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in skladno s 6. in 7. členom Sklepa o ustanovitvi Državnega izpitnega centra št. 620-01/93-4/1-8 z dne
3. junij 1993, št. 620-01/93-4/3-8 z dne 10. oktober
1996, št. 620-02/99-1 z dne 4. november 1999 in
št. 620-02/2001-1 z dne 19. aprila 2001) Svet Državnega izpitnega centra, Kajuhova 32 U, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Državnega izpitnega centra.
1. Za direktorja Državnega izpitnega centra lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
2. Prijavi mora kandidat priložiti:
– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se
pripravi v Europass obliki);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– svojo zamisel razvoja in delovanja centra v mandatnem obodobju, na največ 20 tipkanih straneh formata
A4 s povzetkom na eni strani;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila,
ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo (npr. znanje
tujega jezika).
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Državni izpitni center, Kajuhova
32 U, Ljubljana, z navedbo na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja.« Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.
5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
6. Svet bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja za dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je
lahko ista oseba znova imenovana.
7. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od
objave razpisa.
8. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Državnega izpitnega centra
Št. 23/2013

Ob-2241/13

Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7,
8330 Metlika, je na seji 8. 4. 2013 na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) sprejel sklep o razpisu
delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
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list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Metlika,
Šolska ulica 7, 8330 Metlika, z oznako “Prijava na razpis
za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Metlika
Ob-2254/13
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi
48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 in spremembe)
ravnatelja Elektro in računalniške šole.
Pogoji za ravnatelja so določeni v 53. členu Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, program vodenja šole ter
potrdilo o nekaznovanju.
Izbrani kandidat za ravnatelja Elektro in računalniške šole bo imenovan s 1. 9. 2013, mandat ravnatelja
je 5 let.
Rok prijave na razpis je 8 dni od objave razpisa na
naslov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje, z oznako »za razpis«.
O rezultatih razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 8 dneh po imenovanju ravnatelja.
Svet Šolskega centra Velenje
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Druge objave
Št. 900-11/2013-81

Ob-2253/13
Preklic

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
objavlja preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin Mestne občine Ljubljana, na naslovu Grablovičeva ulica 50–64, soseska Nove Poljane v Ljubljani.
I. Prekliče se javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin – parkirnih mest na naslovu Grablovičeva
50–64, soseska Nove Poljane (uvoz Jakopičeva ulica),
in sicer za garaže št. 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 54,
120, 64 in 63 razpisane na dan 18. 4. 2013, s pričetkom
ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Javno zbiranje ponudb je bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2012, Ob-2083/13 in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana dne 29. 3. 2013.
Besedilo preklica javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
II. Ta preklic javnega zbiranja ponudb začne veljati
takoj.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-72/2008/15

Ob-2197/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) vabi zainteresirane
ponudnike k oddaji
informativnih ponudb
za najem travnatega zemljišča za potrebe vadbe
službenih psov Policije na območju Ljubljane in
bližnje okolice v razdalji cca 30 km, ali oddaljeno
od Gmajnic z vozilom v času do 30 minut
– travnato zemljišče brez objektov površine
cca 7000 m2,
– nemoten dostop do zemljišča z vozili,
– ograjeno zemljišče z 1,8 m visoko mrežno ograjo,
– po možnosti fizično in tehnično varovano zemljišče,
– možnost postavitve ovir,
– možnost uporabe ali nemotene souporabe posameznih objektov, ki so v sklopu ali v neposredni bližini
travnatega zemljišča.
Podrobnejše informacije v zvezi z najemom zemljišča dobite pri Marku Medveščku, tel. 041/760-403.
Informativne ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Urad za
logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, najkasneje
do petka, 19. 4. 2013 do 12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Št. 47803-179/2010

Ob-2240/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnin
Predmet oddaje v najem:
1. Nepremičnina parc. št. 384/1, k.o. 1838 Litija,
zemljišče, v izmeri 997 m2 s stavbo št. 357 neto tlorisne
površine 1195,50 m2, parc. št. 384/24, k.o. 1838 Litija,
zemljišče, v izmeri 120 m2, parc. št. 384/25, k.o. 1838
Litija, zemljišče, v izmeri 28 m2 in parc. št. 384/12, k.o.
1838 Litija, zemljišče, v izmeri 1484 m2 s stavbo št. 997
neto tlorisne površine 18,90 m2 in stavbo št. 999 neto
tlorisne površine 137,40 m2, vse na naslovu Grbinska
cesta 34 v Litiji, v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
2. Nepremičnina parc. št. 661, k.o. 1925 Učak,
zemljišče, v izmeri 223 m2 s stavbo št. 34 neto tlorisne
površine 206,80 m2 in stavbo št. 35 neto tlorisne površine 26,10 m2, vse na naslovu Učak 7, Trojane, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Trajanje najema: najemna pogodba bo sklenjena za
določen čas od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013.
Izklicna najemnina:
1. Izklicna najemnina za nepremičnino parc.
št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija
znaša 1.518,00 EUR/mesec oziroma 3.036,00 EUR za
celotno obdobje najema (2 meseca).
2. Izklicna najemnina za nepremičnino parc. št. 661,
k.o. 1925 Učak znaša 662,00 EUR/mesec oziroma
1.324,00 EUR za celotno obdobje najema (2 meseca).
Način in rok plačila najemnine: najemnik poravna najemnino v enkratnem znesku za celotno obdobje
najema v roku 15 dni po prejemu računa na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno
na računu. Plačilo najemnine v roku 15 dni je bistvena
sestavina pogodbe.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene najema
za celotno obdobje najema, in sicer na številko računa:
01100-6300109972, s sklicno številko: 18 2431 796800:
3. Varščina za nepremičnino parc. št. 384/1, 384/24,
384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija, znaša 303,60 EUR.
4. Varščina za nepremičnino parc. št. 661, k.o. 1925
Učak, znaša 132,40 EUR.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez
obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne
informacije o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije do
izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru, na tel. 01/478-80-18.
Ogled nepremičnin: ogled nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem, je mogoč vsak delovni dan od
dneva objave javnega zbiranja ponudb do izteka roka
za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
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razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji nepremičnine, po predhodnem dogovoru, na
tel. 01/478-80-18.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov ponudnika;
– navedbo najemnine, ki jo ponudnik ponuja, ki ne
sme biti nižja od izklicne najemnine;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo
pravno ali fizično osebo;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo
številke računa za primer vračila varščine;
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska
številka.
Drugi pogoji:
– izklicna najemnina ne vključuje davka na dodano
vrednost;
– v skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12) je
najem nepremičnin oproščen plačila DDV, vendar pa
se lahko, v skladu s 45. členom ZDDV-1, davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev
DDV določena v 2. točki 44. člena ZDDV-1, dogovori
z najemnikom – davčnim zavezancem, ki ima pravico do
odbitka celotnega DDV, da bo od najema nepremičnine
obračunal DDV po predpisani stopnji;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če
izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku,
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku,
upravljavec zadrži njegovo varščino;
– vse stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača
najemnik;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena
– najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo najemnino.
Rok za predložitev ponudb: ponudba mora veljati
vsaj 30 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 29. 4.
2013 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov
naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo
najkasneje do 29. 4. 2013 do 12. ure vročene upravljavcu v zaprti ovojnici s pripisom:
1. Ponudba za parc. št. 384/1, 384/24, 384/25 in
384/12, k.o. 1838 Litija: »Javno zbiranje ponudb za
najem nepremičnine – številka zadeve 47803-179/2010
– Ne odpiraj!«;
2. Ponudba za parc. št. 661, k.o. 1925 Učak: »Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine – številka
zadeve 47805-123/2012 – Ne odpiraj!«
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena najemnina
enaka ali višja od izklicne najemnine. Ponudb, ki bodo
prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
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Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu
ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Čas in kraj odpiranja ponudb:
1. Javno odpiranje ponudb za parc. št. 384/1,
384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija bo dne 29. 4.
2013, ob 14. uri;
2. Javno odpiranje ponudb za parc. št. 661, k.o.
1925 Učak bo dne 29. 4. 2013, ob 14.30.
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
ter ji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija
RS za ceste po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim
ali katerim koli ponudnikom sklene najemno pogodbo.
Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za
ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že
začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti vplačane
varščine v roku 15 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste
Št. 03/2013

Ob-2194/13

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Peter Surić, rojen 1. 2.
1983 v Mariboru, z dnem 14. 2. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Grosupljem,Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški
družbi Čeferin, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Damijan Sitar, rojen 26. 2.
1981 v Kranju, z dnem 6. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Beethovnova ulica 9.
Obveščamo vas, da se Kristijan Silič, rojen 23. 2.
1981 v Ljubljani, z dnem 5. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska cesta 16.
Obveščamo vas, da se Ljubo Peče, rojen 11. 6.
1968 v Mariboru, z dnem 1. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska cesta 5.
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Obveščamo vas, da se Ronnie Christopher Horvat,
rojen 29. 2. 1984 v Murski Soboti, z dnem 5. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Murski Soboti, Kocljeva ulica 11 (zaposlen
pri odvetniku Dejanu Rituperju).
Obveščamo vas, da se Anže Godec, rojen 27. 9.
1978 v Ljubljani, z dnem 1. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Šestova ulica 2 (zaposlen pri Avbreht, Zajc
in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Eva Škufca, rojena 7. 9.
1983 v Ljubljani, z dnem 1. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tomšičeva 3.
Obveščamo vas, da se Urška Kvas, rojena 11. 10.
1982 v Mariboru, z dnem 1. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenski Bistrici, Partizanska 38 (zaposlena pri odvetnici
Jožici Kvas).
Obveščamo vas, da se Nataša Koščak, rojena
15. 2. 1970 v Ljubljani, z dnem 11. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova 7.
Obveščamo vas, da se Neli Gorogranc, rojena
21. 8. 1973 v Slovenj Gradcu, z dnem 1. 4. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Postojni, Cankarjeva ulica 1 (zaposlena pri
odvetnici Katji Širca).
Obveščamo vas, da se mag. Klavdija Erjavec, rojena 22. 9. 1976 v Ljubljani, z dnem 1. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Šestova ulica 2 (zaposlena pri Avbreht, Zajc
in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jana Božič, rojena 26. 1.
1984 v Mariboru, z dnem 14. 2. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Boštjan Sedmak, rojen
11. 10. 1982 v Postojni, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Trdinova ulica 9 (zaposlen v Odvetniški pisarni Kosmač d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tomaž Rotovnik, rojen
26. 12. 1974 v Slovenj Gradcu, z dnem 1. 4. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Dravogradu, Koroška cesta 47.
Obveščamo vas, da se Dominik Nemec, rojen
27. 5. 1978 v Ljubljani, z dnem 20. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Šestova ulica 2 (zaposlen pri Avbreht, Zajc in
partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jure Gorec, rojen 28. 10.
1980 v Ljubljani, z dnem 20. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ivančni Gorici, Stantetova ulica 13.
Obveščamo vas, da se Peter Fingušt, rojen 9. 5.
1981 v Mariboru, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska cesta 32 (zaposlen pri odvetnici
Jožici Vindiš).
Obveščamo vas, da se Simon Dolinšek, rojen 30. 8.
1982 v Mariboru, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska 13A (zaposlen pri odvetniku
Viktorju Osimu).
Obveščamo vas, da se Marko Bajt, rojen 9. 6. 1982
v Celju, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov
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Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Brežicah,
Levstikova ulica 6 (zaposlen pri odvetniku Boštjanu Podgoršku).
Obveščamo vas, da se Sabina Šuštar, rojena 16. 6.
1981 v Kranju, z dnem 1. 4. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Bojana Pretnar Todorović,
rojena 13. 7. 1979 v Ljubljani, z dnem 20. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Ljubljani, Dunajska cesta 106.
Obveščamo vas, da se Varja Holec, rojena 24. 8.
1974 v Ljubljani, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 4 (zaposlena v Odvetniški
družbi Mramor, Sorta & Holec o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Janja Gaber, rojena 12. 5.
1983 v Kranju, z dnem 20. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Resljeva cesta 25 (zaposlena pri odvetniku Mele
Petru).
Obveščamo vas, da se Petra Đukić, rojena 28. 7.
1982 v Ljubljani, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Maja Dakič, rojena 1. 5.
1983 v Kranju, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena v Odvetniški
družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Nataša Cankar, rojena 5. 5.
1980 v Ljubljani, z dnem 18. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Vodicah, Kamniška cesta 38.
Obveščamo vas, da se Vesna Bratuša, rojena
21. 11. 1978 v Mariboru, z dnem 25. 3. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Črtomirova ulica 11 (družbenica Odvetniške
pisarne Vesna Bratuša, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Ana Berglez, rojena 10. 12.
1980 v Ljubljani, z dnem 12. 3. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Grosupljem, Taborska cesta 13 (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin, o.p., d.o.o.).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Robert Golob, odvetnik iz
Ljubljane, Trubarjeva 7, z dnem 10. 12. 2012 izbriše iz
imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, iz
razloga po šesti točki prvega odstavka 30. člena Zakona
o odvetništvu.
Prevzemnik odvetniške pisarne Roberta Goloba bo
določen naknadno.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Nanut
d.o.o. z dnem 1. 3. 2013 preselila sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 6, Ljubljana, na novi naslov: Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da dr. Luigi Varanelli, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 4. 3. 2013 preseli sedež pisarne
z naslova Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana,
na novi naslov: Strossmayerjeva 8, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-26-93, faks 01/430-26-94.
Obveščamo vas, da je Nataša Štelcer, odvetnica
iz Maribora, z dnem 1. 3. 2013 preselila sedež pisarne z naslova Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11,
Maribor, na novi naslov: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000
Maribor, tel. 02/229-93-00, faks 02/229-93-05.
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Obveščamo vas, da je Robert Berkovič, odvetnik iz
Maribora, z dnem 1. 3. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor,
na novi naslov: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor,
tel. 02/229-93-00, faks 02/229-93-05.
Obveščamo vas, da je Andreja Šifrer, odvetnica
iz Maribora, preselila sedež pisarne z naslova Ulica
Vita Kraigherja 1/a, Maribor, na novi naslov: Razlagova
ulica 2, 2000 Maribor, p.p. 1593, GSM: 031/816-987.
Obveščamo vas, da je Jože ILC, odvetnik iz Ljub
ljane, z dnem 1. 3. 2013 preselil sedež pisarne z naslova
Topniška 35a, Ljubljana, na novi naslov: Topniška 35f,
1000 Ljubljana, tel. 01/437-02-76, faks 01/437-02-78.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna Ksaver Logar, d.o.o., Trubarjeva
cesta 24, Ljubljana spremenjena in z dnem 15. 3. 2013
preseljena: Odvetniška družba Sitar, Logar & Mihelčič, o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana
(tel. 0590/34-702, faks 0590/34-700).
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna Ksaver Logar, d.o.o., Trubarjeva
cesta 24, Ljubljana spremenjena in z dnem 15. 3. 2013
preseljena: Odvetniška družba Sitar, Logar & Mihelčič,
o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana (Tel.:
0590 34 702, Faks: 0590 34 700).
Obveščamo vas, da dr. Aljoša Dežman, rojen 16. 3.
1981 v Kranju, odvetnik iz Domžal, Ljubljanska cesta 76,
z dnem 11. 3. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen pri odvetnici Jagodi Cujnik.
Odvetnik dr. Aljoša Dežman z dnem 12. 3. 2013
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na naslovu: Dunajska 158, 1000 Ljubljana, GSM: 031
712-727.
Obveščamo vas, da Tadeja Tamše, rojena 30. 4.
1978 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Celja, Prešernova
23a, z dnem 27. 3. 2013 preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Marjanu Fegušu.
Odvetnica Tadeja Tamše z dnem 28. 3. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Kosovelova ulica 16, 3000 Celje,
tel. 059/22-47-10, faks 03/492-26-12.
Obveščamo vas, da je odvetnici Sabini Baloh, roj.
19. 3. 1980 v Ljubljani z dnem 28. 2. 2013 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska cesta 3 in se je z dnem
1. 3. 2013 zaposlila v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl in
Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote
Sežana z dne 1. 7. 2011 spremeni priimek odvetnice
Marjete Erjavec iz Ljubljane, Šestova ulica 2 (zaposlena pri Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p.,
d.o.o.), v: Marjeta Erjavec Avbreht.
Obveščamo vas, da je odvetnica dr. Sabina Pavlin,
roj. 15. 7. 1975 v Novem mestu, s sedežem pisarne
v Novem mestu, Prešernov trg 1, dne 16. 1. 2012 pridobila doktorski naziv.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 007-95/2013/3

Ob-2244/13

Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja imenovanja:
1. dr. Draga Severja, imenovanega za sodnega
izvedenca za strokovno področje varnost na žičnicah
in smučiščih, podpodročja žičniške naprave, urejanje
in oprema smušišč ter analiza nesreč na smučiščih,
z dnem 17. 1. 2013,
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2. Marka Klokočovnika, imenovanega za sodnega
cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, z dnem 1. 3. 2013,
3. Andreja Štendlerja, imenovanega za sodnega
izvedenca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročja gradbeni objekti, ocena investicij in finančna
presoja na področju gradbeništva, stavbna zemljišča,
visoke gradnje in zaključna dela, z dnem 15. 3. 2013.
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitvi:
1. Sonje Grögl, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje kmetijstvo, podpodročje kmetijska zemljišča, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo splošno, poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in živinoreja in
sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje
kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno, z dnem 5. 3.
2013,
2. Mirka Pšunderja, sodnega izvedenca in sodnega
cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 16. 3.
2013.
Na podlagi četrte točke 17. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Pjerine Hodnik, sodne tolmačke za nemški jezik,
z dnem 19. 2. 2013.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2200/13
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub
ljana na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 25. 9. 2012, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2,
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja
Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je
zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta
2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 994/10000in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma oznako
1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi
lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.500,00 EUR + DDV.

Stran

1262 /

Št.

30 / 12. 4. 2013

2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3,
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja
Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je
zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta
2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma oznako
1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi
lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.100,00 EUR + DDV.
3. Cres, naselje Zaglav (Hrvaška), počitniški apartma št. 4, površine 54,00 m2; apartma se nahaja v objektu etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1982 in v letu 2004
prenovljen. V spodnji etaži (pritličje) je kuhinja z jedilnico
in dnevnim prostorom, v zgornji etaži (nadstropje) je locirana spalnica, kopalnica in hodnik; apartmaju pripada
tudi terasa. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Objekt – apartma stoji na parceli s št. 1802/122, k.o.
Martinščica. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje
v ZK še ni vpisana na Telekom Slovenije, d.d. Kupcu se
izročijo vse originalne listine v zvezi z dosedanjim urejanjem zk vpisa in vpisom lastninske pravice; kupca se
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo zemljiško knjižni
vpis napremičnine in prenos lastninske pravice uredil
sam na svoje stroške.
Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem
dogovoru na tel. 00385/98-98-12-561, g. Zvonimir ali
kontakt na e-mail: zvonimir.pavlinek@rona.hr.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
64.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.800,00 EUR.
4. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni
poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta
na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Predmetni
poslovni prostor je sestavni del poslovnega prostora
z ID znakom nepremičnine 1115-1252-19, v skupni izmeri 540,94 m2; ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko stavbe 1252.ES, stoječi na zemljiščih z ID
znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 1115-1371/21-0,
1115-1371/22-0,1115-430/3-0,
1115-431/3-0,
1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 1115 Slovenske Konjice. Nepremičnina ki se prodaja predstavlja
le del etažnega dela stavbe ID znakom nepremičnine
1115-1252-19, del poslovnih prostorov od skupne površine etažnega dela 540,94 označene z IDŠ 19 E, v izmeri 41,91 m2, v pritličju objekta ter predstavlja 8/100-in od
celotne površine tega dela stavbe. Potencialnemu kupcu
(kot etažnemu lastniku nepremičnine) pripada skupaj
z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi sorazmerni
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delež na zemljišču, skupnih delih in napravah v objektu,
ki predstavlja 16/1000-tin od celote.
Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1985; poslovni prostori so se uporabljali za
pisarniško In servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo
električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je
centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti
sistem ogrevanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna
mesta za dobavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati spremembo etažnega elaborata.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
36.000,00 EUR.
5. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 74,44 m2, z ident.
številko dela stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu Ljubljanska
cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje s tem da se kupec v kupoprodajni
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje
stroške. Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno,
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje,…). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi
vpisana kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. z ID
znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
35.445,00 EUR.
6. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 82,67 m2, z ident.
številko dela stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Ljubljanska
cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti
v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega
poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški
knjigi vpisan kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o. 1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
37.740,00 EUR.
7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na
naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi v katastru stavb kot posamezni del stavbe
z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada
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zemljišče (stavbišče, dvorišče) v deležu 9540/100000
oziroma skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in
1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni
prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno
napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo
objekta (ogrevanje, voda ...) za potrebe predmetnega
poslovnega prostora.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
43.100,00 EUR.
8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871-1662/0-1,
k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremičnine 1871-806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo;
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda,
kanalizacija, ogrevanje …).
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
232.800,00 EUR.
9. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2
na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0
(travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče
površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3-0 (odprto skladišče površine 1.565 m2)
in na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-17/6-0
(pot površine 255 m2), vse k.o. 2120-Primskovo. Vse
navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 1.400.000,00 EUR.
10. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in
funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije,
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
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Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 164.000,00 EUR.
11. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2 v 2.
nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica;
nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju
so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84, k.o. Nova
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81,
k.o. Nova Gorica ter drugo parkirno mesto z oznako
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je
zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene
oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega
kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe
najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice
najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne
pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 271.000,00 EUR.
12. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosobno stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, dnevna
soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet)
v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID znakom nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na parceli s številko
1307, k.o. 105 Murska Sobota. Stanovanje se nahaja
v visokem pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje v zemljiški knjigi ni vpisano na ime prodajalca
– prodajalec razpolaga s kopijo kupoprodajne prodajne
pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo ureditev
lastniških listin za vpis lastninske pravice na Telekom
Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
43.605,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja
pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 7. 5. 2013. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje
do vključno 7. 5. 2013, do 12. ure.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače
in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati
naslednje podatke oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko) ter tudi hrvaško »OIB – osobni
identifikacijski broj« kolikor jo že ima (za počitniško enoto na Hrvaškem),
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero
kandidirajo in predlagajo ponudbo,
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– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne
cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka
računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d.
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 11).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju
pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje)
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške
prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje
do 30. 6. 2013.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik (za nakup počitniške enote na Hrvaškem) priskrbeti
»OIB-osobni identifikacijski broj« (številko), kar je dodaten pogoj za vknjižbo novega lastnika v zemljiški knjigi
v Republiki Hrvaški.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino
v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene
cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od
ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo:
– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan,
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana,
– o trenutnem dejanskem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin,
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– na tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse nepremičnine) ali
– na tel. 00385/51/27-29-35 – ga. Suzana (za počitniško enoto na Hrvaškem).
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 708

Ob-2212/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja poslovnega prostora;
b) Kraj: Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 17, parc. št. 7/3, 7/5 in 7/6, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu;
c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostor, v izmeri
2.154 m2 s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 4.226 m2;
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec;
e) Predkupna pravica: solastnik in občina.
Izhodiščna cena je 192.907,50 EUR
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je
dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56
29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 25. 4.
2013, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup deleža
nepremičnine v Brežicah – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni
imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična
oseba.
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b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 25. 7. 2013.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2013 ob 9.30, v sejni sobi,
VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 208/02-13

Ob-2215/13

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 B, 6330
Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest
v Občini Piran za leto 2013, ki so v upravljanju
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu:
a) Prodajna mesta na mini tržnici pred vhodom na
plažo v Portorožu (za čas od 30. 4. 2013 do 30. 10.
2013)
– izvajanje tiska na majice (samo stojnica št. 5) –
1 mesto,
– prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 3 mesta,
– prodaja izdelkov iz kristala, keramike in porcelana – 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 4.000,00 EUR + DDV.
b) Prodajni mesti na plaži v Portorožu (za čas od
1. 6. 2013 do 30. 9. 2013)
– izvajanje masaž – 2 mesti (dovoljena postavitev
pagode oziroma senčila odprtega tipa na površini cca.
4 × 4 m).
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 1.500,00 EUR + DDV.
c) Prodajni mesti ob skladišču soli v Portorožu (za
čas od 30. 4. 2013 do 30. 10. 2013)
– prodaja sadja – 1 mesto,
– prodaja industrijskega sladoleda – 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 1.000,00 EUR + DDV.
d) Prodajni mesti ob gostišču Marička na Parecagu
(za čas od 30. 4. 2013 do 30. 10. 2013)
– prodaja sadja in zelenjave – 2 mesti.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 500,00 EUR + DDV.
II. Začasna prodajna mesta v Piranu:
a) Prodajni mesti na plaži pred hotelom Piran (za
čas od 30. 4. 2013 do 30. 10. 2013)
– prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 1 mesto,
– prodaja rekvizitov za plažo, igrač in spominkov
– 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 2.000,00 EUR + DDV.
c) Prodajno mesto na Tartinijevem trgu ob Batani
(za čas od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014)
– prodaja pečenega kostanja – 1 mesto.
Izhodiščna cena za prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
d) Prodajna mesta na Trgu 1. maja desno in levo
od stopnic, ki vodijo na vodnjak po dve prodajni mesti
za čas od 30. 4. 2013 do 30. 10. 2013, in sicer samo za
dneve petek, sobota in nedelja:
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– prodaja domačega oljčnega olja – 1 mesto,
– prodaja vina s področja slovenske Istre – 1 mesto,
– prodaja domačih dišavnic, zelišč, začimb ipd. –
1 mesto,
– prodaja domačega medu ali marmelad – 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 300,00 EUR + DDV.
III. Začasna prodajna mesta v Dragonji:
a) Prodajna mesta v Dragonji – nasproti semaforiziranega križišča na parc. št. 3113/14, k.o. Raven (za čas
od 30. 4. 2013 do 30. 10. 2013)
– prodaja sadja in zelenjave – 4 mesta.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 500,00 EUR + DDV.
Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov.
Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo
imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino.
Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo
izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti.
V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo
o izbranem ponudniku odločal žreb.
Kolikor katera izmed stojnic na razpisu ne bo oddana, jo Okolje lahko odda po izklicni ceni prvemu zainteresiranemu ponudniku.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno
ceno! Oddaja stojnic v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe,
ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic (več stojnic
hkrati), bo komisija za odpiranje ponudb izločila.
Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene
– ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega
od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se v celoti poravna
ob podpisu pogodbe.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Za lokacije »mini tržnica pred vhodom na plažo
v Portorožu« in »na plaži pred hotelom Piran«, so ponudniki dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR
varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu
sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru
poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača.
Na vseh ostalih začasnih prodajnih mestih si morajo
ponudniki stojnico oziroma prodajni pult zagotoviti sami,
s tem da predhodno pridobijo s strani najemodajalca pisno soglasje k načrtu stojnice oziroma prodajnega pulta,
ki ga želijo postaviti.
V primeru neurejenosti začasnega prodajnega mesta in ob predhodnem pisnem opozorilu k odpravi tega,
si upravljavec pridržuje pravico, da lahko kadarkoli odpove najemno pogodbo in odstrani stojnico.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki
bodo predložili naslednja dokazila:
1. a) dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra
(ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;

Stran

1266 /

Št.

30 / 12. 4. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

b) ponudniki za začasna prodajna mesta v Dragonji
in pri gostišču Marička za prodajo sadja in zelenjave,
morajo predložiti tudi dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID); prednost pri izbiri na
lokaciji bodo imeli tisti, ki imajo kmetijsko dejavnost registrirano v Občini Piran;
2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem mestu;
3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač.
št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov:
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran,
s pripisom na ovojnici »Začasna prodajna mesta za leto
2013 – Ne odpiraj«.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo še 30 dni po
oddaji ponudb.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo
na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze
1 b, 6330 Piran prispele najkasneje do 29. 4. 2013 do
12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 29. 4.
2013, ob 12.30, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb
odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina
vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri
pozvali na podpis pogodbe in plačilu najemnine v roku
2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila
o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača
najemnine se šteje, da od najema začasnega prodajnega mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost
ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto se bo oddalo
naslednjemu zainteresiranemu ponudniku.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija
vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega
podjetja Okolje Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in 15. uro, na
tel. 05/617-50-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/617-50-50
(Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 0163/2013
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Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve
Izola – Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni
Isola, Kraška ulica 1, 6310 Izola-Isola, ki ga zastopa
direktor Andrej Bertok, (v nadaljevanju: JZ CKŠP), na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Pravilnika o kriterijih in pogojih za oddajo in uporabo
oziroma najem kulturnih in športnih prostorov ter objektov v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve
Izola (z dne 19. 4. 1999) in soglasja župana za oddajanje v najem poslovnih prostorov (z dne 25. 2. 2013,
št. 3528-40/2012), na naslovu Bazoviška 4, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola
in v upravljanju JZ CKŠP
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednji poslovni prostor:
a) Bazoviška ulica 4, v izmeri cca. 22,37 m2, z namembnostjo pisarniških prostorov. Izklicna cena mesečne najemnine je 191,04 EUR oziroma 8,54 EUR/m2.
Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in
sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
1. izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom
ponudbe;
2. fotokopijo odločbe o vpisu v register društev
z dokazilom o delovanju v javnem interesu oziroma
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
3. izjava o poravnanih obveznostih do JZ CKŠP,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih
pogodb za poslovne prostore in stanovanja v upravljanju
JZ CKŠP in v lasti Občine Izola;
4. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
5. dokazilo o vplačani varščini;
6. podpisan vzorec pogodbe;
7. opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se
v poslovnem prostoru odvijala;
8. dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2012,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na
podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in
18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na
naslov: Center za kulturo šport in prireditve Izola TRR:
01240-6030722569, s pripisom »vplačilo varščine« in
nepremičnino na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino,
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali
v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist JZ CKŠP.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na račun JZ CKŠP. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem
roku, se šteje pogodba za razdrto.
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Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, odvoz smeti, stroški ogrevanja,
sorazmerni del stroškov čiščenja skupnih prostorov in
sorazmerni del stroškov v zvezi s funkcioniranjem skupnih prostorov, vzdrževanja prostorov, stroški rednega
vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika in so zajeti v ceni najemnine. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane
v korist JZ CKŠP.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
1. Kulturna društva registrirana v Občini Izola, do
2 točki
2. Italijanska narodna skupnost Izola, do 2 točki
3. Matična knjižnica Izola, do 2 točki
4. Območna izpostava Sklada za ljubiteljsko kulturno dejavnost Izola, do 2 točki
5. Glasbena šola Izola, do 2 točki
6. Obvezni in interesni programi športne in kulturne
vzgoje šolskih otrok, do 2 točki
7. Športna društva in klubi, ki izvajajo nacionalni
program športa in kulture, do 2 točki
8. neprofitne organizacije, ki izvajajo športne programe, do 2 točki
Višina ponujene najemnine:
9. najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
10 EUR= 1 točka
10. najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Merila od št. 1 do 8 se izključujejo medsebojno.
Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila
pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do JZ
CKŠP neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 3. 5. 2013 (datum
poštnega žiga) na naslov Center za kulturo, šport in
prireditve Izola, Kraška 1, 6310 Izola.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor Bazoviška«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom direktorja.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 8. 5.
2013 od 10.30 dalje v Klubskem prostoru Kulturnega
doma Izola, Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih
in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
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VIII. Izid razpisa
Direktor, po prejemu zapisnika komisije, izda sklep
o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo JZ CKŠP sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta
z možnostjo podaljšanja, od sklenitve pogodbe.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
JZ CKŠP 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:
– na posameznih lokacijah 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),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– 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,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja
prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
JZ CKŠP, www.cksp-izola.si.
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v tajništvu JZ CKŠP, Oktobrske
revolucije 1, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po
tel. 05/640-35-39 (Andrej Bertok).
Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve
Izola – Centro per la cultura,
lo sport e le manifestazioni Isola
Št. 1.6.-71/13

Ob-2243/13

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
1000 Ljubljana, objavljajo na podlagi Pravilnika o ravnanju z nepremičnim premoženjem družbe SŽ – PB (z
dne 12. 6. 2012)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – dveh počitniških
objektov
I. Predmet prodaje sta naslednja počitniška objekta:
1. Rab, Počitniški objekt v naselju Dumići, objekt
s 13 enotami, skupnimi prostori in dvoriščem, v skupni
izmeri 574 m2, zgrajen leta 1962 in obnovljen leta 1986.
Objekt je kot lastnina SŽ, d.o.o. evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Rabu na parceli
št. 1926/2 v zk. vl. št. 954, k.o. Supetarska Draga.
Pri nepremičnini s parc. št. 1926/2, k.o. Supetarska Draga je bil v letu 2012 vpisan spor na ugotovitev
lastninske pravice in sicer na 220 m2 površine od celotne nepremičnine, v izmeri 574 m2. SŽ, d.o.o. kot edini
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lastnik te nepremičnine zahtevka tožnika ne priznavajo,
saj predmetno nepremičnino v celoti posedujejo in uporabljajo neprekinjeno že 50 let. V tem času naši lastninski pravici ni oporekal nihče, ne ustno in ne pisno, tudi
tožnik ne. Tožnik ni bil ne osebno, ne preko svojih prednikov nikoli v posesti kakršnega koli dela predmetne
nepremičnine, niti ni predložil nikakršnih dokazov, ki naj
bi bili podlaga za njegovo pridobitev lastništva. Slovenske železnice, d.o.o. so tožbi ugovarjale in upravičeno
ter utemeljeno pričakujemo, da bo zahtevek tožnika
zavrnjen kot neutemeljen.
Nepremičnina se prodaja v kompletu za izhodiščno
ceno s plačilom v enkratnem znesku 220.000,00 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin, ki se ga zavezuje plačati kupec.
2. Korčula, Počitniški objekt v naselju Lumbarda,
objekt s 5 enotami, skupnimi prostori in pripadajočim zemljiščem, v skupni izmeri 1488 m2, zgrajen pred približno
100 leti in nazadnje obnovljen leta 2002. Objekt je kot
lastnina SŽ, d.o.o. evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Korčuli, na parcelah št. 217/2
zgr., 558 zgr., 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/6, 1493/9,
1494/10, 1494/12, 1498/1, 1498/2, 1498/3, 1502/1,
1502/2, 1502/3, 3881/2, v zk vl. št. 341, k.o. Lumbarda.
Nepremičnina je prosta bremen.
Nepremičnina se prodaja v kompletu za izhodiščno
ceno s plačilom v enkratnem znesku 490.000,00 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin, ki se ga zavezuje plačati kupec.
II. Pogoji za sodelovanje:
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja
pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali
dostaviti osebno v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske
železnice, d.o.o., Služba za upravljanje z nepremičninami, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj! – (navedba
objekta pod zaporedno številko).
Rok za predložitev ponudb je 31. 5. 2013. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti
ali bodo dostavljene na naslov: Slovenske železnice,
d.o.o., Služba za upravljanje z nepremičninami, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do
vključno 31. 5. 2013, do 15. ure.
Odpiranje ponudb bo 4. 6. 2013, v prostorih Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljub
ljana, s pričetkom ob 9. uri.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične osebe z državljanstvom
v Republiki Hrvaški (v nadaljevanju: RH) ali pravne osebe s sedežem v RH, ter fizične osebe z državljanstvom
v državi članici EU ali pravne osebe s sedežem v državi
članici EU, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine
v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine (posebej
za vsako posamično nepremičnino – počitniški objekt):
– identifikacijski podatki (ime in priimek oziroma
firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj)
številko kolikor jo že ima,
– zaporedna številka nepremičnine iz objave in
druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in dajejo ponudbo,
– ponujena ceno v EUR, v absolutnem znesku za
posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka
računa),
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– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen
z zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in, da se strinja z razpisnimi pogoji.
Drugi pogoji:
Predmetni nepremičnini se prodajata po načelu “videno-kupljeno”.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku,
ponujena cena pa izražena v EUR.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen
naslov ponudnika.
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine, za katero je oddal ponudbo, in sicer namen nakazila »varščina – (navedba
enote pod zaporedno številko)«, ki jo je potrebno plačati
na transakcijski račun SŽ, d.o.o., (Slovenske železnice,
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana; naslov
banke: Nova ljubljanska banka D.D., Trg republike 2,
1000 Ljubljana; IBAN: SI56029230019346887; SWIFT
oziroma BIC: LJBASI2X. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo.
Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb
potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se
odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala najvišja ponujena cena.
V primeru prejema več ponudb z navedbo iste kupnine,
bodo ti ponudniki pozvani k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega
bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva izbran
za najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 6. 2013.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik dostaviti prodajalcu kopijo potrdila OIB (davčna
številka v RH) in notarsko overjeno kopijo osebnega
dokumenta, kolikor le-ta ni državljan RH, žig notarske
overitve pa uradno prevesti v hrvaški jezik. Prodajalec
ob objavi te ponudbe jamči, da so vse predmetne nepremičnine primerne za prodajo državljanom EU.
Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni od overitve
podpisa prodajalca, prodajno pogodbo priglasiti na pristojnem davčnem uradu, izpostavi na Rabu ali na Korčuli in na podlagi odmere v roku 15 dni od vročitve odločbe,
plačati davek na promet nepremičnin, ki znaša 5 % od
prodajne vrednosti. Plačilo davka na promet nepremičnin ni pogoj za vložitev predloga za vknjižbo lastninske
pravice.
Stroške priprave pogodbe, nosi prodajalec.
Stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin nosi kupec.
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Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku
v roku 30 dni od prejema računa.
Nepremičnini bosta prosti in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo in posest) izbranima kupcema, po plačilu celotne kupnine oziroma po
dogovoru.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 30. 9.
2013.
Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega
zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.
V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne
varščina, kolikor je že bila vplačana.
Obveznost družbe Slovenske železnice, d.o.o., da
sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, ki pisno ponudi
najvišjo ceno, je izključena.
III. Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Ogledi objektov se bodo vršili po predhodnem dogovoru z Borisom Zrimcem, na tel. 00386 41/674-784
in sicer:
– objekt na Rabu: dne 10. in 11. maja 2013,
– objekt na Korčuli: dne 17. in 18. maja 2013.
Dodatne informacije o vsebini objave in postopku zbiranja ponudb lahko ponudniki pridobijo na
tel. 00386 41/674-784 g. Boris in 00386 1 29 14-293
ga. Maja.
Dodatne informacije o pravnih vprašanjih glede
pridobivanja dokumentov in glede prometa predmetnih nepremičnin lahko ponudniki pridobijo pri Jovici
Krtinić, odvetniku, tel. 00385 52/741-305 (HR), GSM:
00385 98/369-963 (HR), 00386 41/799 572 (SLO).
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno
na spletni strani SŽ: http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/nepremicnine/razpisi.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-2193/13
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10 in 34/11) in sprejetega
sklepa občinskega sveta št. 900-0003/2013-5 z dne
27. marca 2013 o spremembi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Kuzma za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263
Kuzma, tel. 02 555 80 16, faks 02/555-80-18.
2. Predmet prodaje
a) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova 16): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 1569/1 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2,
gospod. poslopje, v izmeri 45 m2 in dvorišče, v izmeri
1478 m2); kmetijska zemljišča, parc. št. 923 (gozd), v izmeri 2110 m2, parc. št. 978 (gozd), v izmeri 608 m2, parc.
št. 986 (gozd), v izmeri 249 m2, parc. št. 934 (travnik),
v izmeri 781 m2.
Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj z 20 % DDV 30.000,00 €.
b) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova
38): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1365 (stanovanjska hiša), v izmeri 52 m2, gospod.
poslopje, v izmeri 28 m2, dvorišče, v izmeri 952 m2 (delno kmetijsko zemlj.) in parc. št. 1366 (dvorišče – delno
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kmetijsko zemlj.), v izmeri 724 m2; kmetijska zemljišča,
parc. št. 1367 (travnik), v izmeri 2110 m2, parc. št. 1368
(pašnik), v izmeri 290 m2, parc. št. 1374 (travnik), v izmeri
5525 m2, parc. št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, parc.
št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, parc. št. 1377 (travnik),
v izmeri 65 m2 in parc. št. 1105 (gozd), v izmeri 1105 m2.
Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj z 20 % DDV 20.000,00 €.
c) nepremičnine v k.o. Gornji Slaveči: kmetijska
zemljišča parc. št. 836 (njiva), v izmeri 722 m2 po
ceni 180,50 € m2 in parc. št. 93/2, v izmeri 123 m2
po ceni 24,60 €; nepremičnine v k.o. Dolič: kmetijska zemljišča, parc. št. 115 (pašnik), v izmeri 107
m2 po ceni 21,40 € in parc. št. 866 (gozd), v izmeri
803 m2; nepremičnine v k.o. Trdkova: kmetijska zemljišča, parc. št. 1641 (pašnik), v izmeri 4064 m2 po
ceni 812,80 € in parc. št. 1569/2 (travnik), v izmeri
2069 m2 po ceni 724,15 €.
3. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je v ceno
vključen 20 % davek na dodano vrednost. 2 % davek
na promet nepremičnin, ki se obračuna pri kmetijskih
zemljiščih ni vključen v ceno in ga plača kupec. Pogoj
za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema
ponudbe za odkup zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije in gozda.
4. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za
njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski
Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na
enotnem državnem portalu e-uprava.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno –
kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je
pravni posel neveljaven.
7. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost.
8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so
državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki
so članice Evropske skupnosti.
9. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet
prodaje so določene v skladu s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
10. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in predložijo program
prenove objektov, kjer mora biti opisana namembnost
objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
11. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost
kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za
katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni
ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo
davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične ose-
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be oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali
izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor
ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in
ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla,
ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe
skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje
v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma,
št. 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za
izpolnitev.
12. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
13. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo
prispela na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263
Kuzma, najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a),
b) ali c)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene
ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.
14. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše
informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš,
tel. 02/555-80-16 oziroma 041/327-388. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-2207/13
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 20.,
22., 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, v nadaljevanju ZSPDSLS) ter 35.
ter 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12, v nadaljevanju Uredba) objavlja
povabilo k oddaji ponudbe
v okviru javnega zbiranja ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
v objektu Turistično rekreacijski center
Savus Radeče
Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti
v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani lastnika
objekta.
1. Lastnik objekta, ki se v delu oddaja v najem:
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, internetni naslov: http://www.radece.si/, e-mail
naslov: info@radece.si, tel. +386 3 56-80-800, faks:

+386 3 56-80-823, županja: Rafaela Pintarič, kontaktna
oseba: mag. Matjaž Šušteršič.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega zbiranja
ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvaja na podlagi sledečih aktov:
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, v nadaljevanju ZSPDSLS);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in
42/12, v nadaljevanju Uredba);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4, 110/11 – ZDIU12);
– Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 –
ZUJF, 83/12);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10
– ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF);
– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –
UPB1);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2)
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje.
Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil
v primeru dobljenega posla.
3. Vrsta postopka ter opravilna številka
Postopek oddaje v najem nepremičnega premoženja lastnika objekta se izvaja po postopku javnega
zbiranja ponudb skladno z 20., 22., 28. in 29. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
v nadaljevanju ZSPDSLS) ter 35. ter 48. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, v nadaljevanju Uredba).
Javno zbiranje ponudb nosi oznako: 430-1/2013.
4. Opis predmeta oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so poslovni prostori
v objektu Turistično rekreacijski center Savus Radeče,
ki se nahaja na obrežju reke Save ob sotočju s Sopoto
v Radečah. Poslovni prostori za oddajo v najem imajo
skupno površino 211,97 m2 in se nahajajo v daljšem
zahodnem radialnem paviljonsko zasnovanem objektu
kompleksa ter obsegajo manjšo restavracijo za 40 do
60 gostov s pripadajočimi prostori (kuhinjo, garderobo
in sanitarijami za zaposlene, skladiščem, ekonomskim
sprejemom ter sanitarijami s predprostorom). Pred njim
je večja lesena terasa, ki služi kot letni vrt. Celoten
objekt je pritličen.
Objekt je trenutno v fazi izgradnje, pri čemer bodo
gradbena dela predvidoma končana do 30. 6. 2013, do
avgusta leta 2013 bo pridobljeno uporabno dovoljenje,
slovesna otvoritev celotnega objekta pa je predvidena v začetku septembra leta 2013. Lastnik objekta bo
v okviru izgradnje prostore opremil s strojnimi in elektro
instalacijami (bojlerji oziroma toplotne črpalke; razsvetljava; ogrevanje in hlajenje – talno ogrevanje, stropni
konvektor za ogrevanje in hlajenje, hladilni agregat;
prezračevanje – kuhinjska napa za termični blok, odsesovalni napi za pomivalni stroj in konvektomat, dovodni
ventilator regulacijske lopute, krmilna omarica, hladilno-grelna kanalska enota), talno in stensko keramiko,
sanitarije pa bodo opremljene s sanitarno opremo.
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Notranjo opremo prostorov, ki bodo oddani v najem, bo po lastni presoji zagotovil najemnik prostorov.
Kot primer, tu govorimo o omarah, regalih, policah,
delovnih mizah, pultih, umivalnikih, hladilnikih, pečicah,
žarih, fritezah, štedilnikih, pomivalnih strojih ter ostalih
kuhinjskih aparatih in napravah, seveda pa tudi o mizah,
stolih, priboru itn.
Predmet najema so sledeči poslovni prostori (v
oklepaju neto površine):
– prostor S01: restavracija (76,53 m2),
– prostor S02: kuhinja (33,44 m2),
– prostor S03: ekonomski sprejem (3,39 m2),
– prostor S04: garderobe, sanitarije za zaposlene
(7,12 m2),
– prostor S05: skladišče (7,91 m2),
– prostor S12: letni vrt (63,03 m2),
– prostor S07: predprostor (7,49 m2),
– prostor S08: sanitarije Ž (7,89 m2),
– prostor S09: sanitarije M (5,17 m2).
Najemodajalec si v zvezi s prostori S07, S08 in
S09 izrecno izgovori pravico do neomejene souporabe
omenjenih poslovnih prostorov, najemnik pa se izrecno
zaveže, da bo tudi te omenjene prostore redno vzdrževal in čistil.
Skupna površina vseh prostorov, ki jih najemnik
prejme v najem, tako znaša 211,97 m2. Grafični prikaz
oziroma tloris navedenih prostorov predstavlja prilogo
tej razpisni dokumentaciji.
Celotna projektna dokumentacija objekta, ki se oddaja v najem, vsebuje:
– Projekt za izvedbo (PZI) št. PZI 17/10, ki ga je
pripravil PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p., januar 2013, in
vsebuje dokumente: »Vodilna mapa«, »Načrt arhitekture«, »Načrt gradbenih konstrukcij«, »Načrt zunanje ureditve«, »Načrt električnih inštalacij in opreme«, »Načrt
strojnih inštalacij in opreme«.
– Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) št. PGD-017/10, ki ga je pripravil PROPLAN,
Ivanka Kraljić s.p., januar 2012, in vsebuje dokumente:
»Vodilna mapa«, »Načrt arhitekture«, »Načrt gradbenih
konstrukcij«, »Načrt zunanje ureditve«, »Načrt električnih inštalacij in opreme«, »Načrt strojnih inštalacij in
opreme«.
– Idejna zasnova projekta (avtor Bojan Mrežar).
in je dostopna na sedežu naročnika. Ponudniki,
ki bi želeli vpogled v navedeno dokumentacijo, se dva
dni pred želenim vpogledom najavijo preko elektronske
pošte. Za kakršne koli dodatne informacije o razpisu lahko ponudniki zaprosijo le po elektronski pošti na naslov:
gospodarstvo@radece.si.
Izhodiščna ocenjena najemnina določena na podlagi ZSPDSLS in Uredbe za poslovni prostor znaša
1.486,45 EUR/mesec.
Ob upoštevanju 47. člena Uredbe se premoženje, ki
je predmet oddaje v najem, oddaja v najem za pet let, pri
čemer se lahko po poteku petih let predmetno razmerje
podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem in
je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost
tega premoženja.
5. Ogled gradbišča ter dodatne informacije
Ogled gradbišča, na katerem se gradi objekt, katerega del je predmet oddaje v najem, je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi lastnika objekta. Najava
se izvede preko elektronske pošte najmanj dva delovna
dneva pred želenim ogledom.
Ponudniki lahko morebitna dodatne informacije
oziroma pojasnila v zvezi z oddajo poslovnih prostorov
v najem pridobijo pri kontaktni osebi lastnika objekta
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navedeni v poglavju 2.2 predmetne razpisne dokumentacije.
6. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe kot zavarovanje za resnost ponudbe na transakcijski račun
lastnika objekta številka 01299-0100003393 (odprt pri
UJP Žalec) položiti varščino v višini 2.000 EUR. Hkrati
morajo ponudniki v ponudbi predložiti ustrezno potrdilo
o nakazilu ustrezne varščine.
V primeru, če ponudnik ne bo nakazal ustrezne
varščine oziroma ponudba ne bo vsebovala ustreznega
potrdila, bo lastnik objekta tako ponudbo kot nepopolno
izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.
Po pravnomočnem zaključku postopka javnega zbiranja ponudb bo varščina v roku 30 dni vrnjena tistim,
ki ne bodo uspešni.
7. Jezik v ponudbi in oblika ponudbe
Ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni
razpis morajo biti v slovenskem jeziku.
Ponudba naj bo sestavljena iz enega originala in
ene kopije. Na ponudbi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«.
Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi
ponudnik.
8. Valuta in veljavnost ponudbe
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj
120 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v evrih (EUR).
9. Podpis ponudbe
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana
s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki
ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za
podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem
primeru bo lastnik objekta tako ponudbo zavrnil kot
nepopolno.
V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
10. Predložitev ponudbe
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni
ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec Ovojnica. Kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen
obrazec Ovojnica, bo lastnik objekta tako ovojnico odprl
z namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrnil na
naslov pošiljatelja. Tovrstna ponudba ne bo predmet
ocene.
Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa
na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali
lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in
podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07, 45/08). Pregled
ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali
vrvica poškodovala.
11. Naslov in rok za oddajo ponudb ter javno odpiranje ponudb
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti
na naslov lastnika objekta: Občina Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče.
Končni rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2013, do
7.30.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
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Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), komisija izloči in o tem obvesti
ponudnika. Ne glede na prejšnji stavek lahko ponudnik,
ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Vsaka dopolnitev ponudbe mora biti dostavljena na
način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora
biti jasno označeno, da gre za dopolnitev ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Dopolnitev ponudbe« in ime
javnega zbiranja ponudb). V dopolnjeni ponudbi mora
biti jasno navedeno kateri del ponudbe se dopolnjuje,
kateri del se spreminja in kateri del ponudbe ostaja
nespremenjen.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu
lastnika objekta 29. 4. 2013, ob 8. uri.
12. Protikorupcijska določba: lastnik objekta bo ponudnika izločil iz postopka izbire v primerih, ko obstaja
utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu lastnika objekta ali drugi osebi,
ki lahko vpliva na odločitev lastnika objekta v postopku
oddaje premoženja v najem, obljubil, ponudil ali dal
kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist
z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali
odločitev lastnika objekta glede ponudbe pred, med ali
po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo
določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11).
13. Ponudbena dokumentacija
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati
obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami lastnika objekta. Navedeni dokumenti morajo biti
izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz
njihovega besedila izhaja. Hkrati morajo biti dokumenti
na zahtevanih mestih podpisani in žigosani s strani
za to pooblaščene osebe (kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo). V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa
bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo lastnik objekta tako ponudbo
izločil kot nepopolno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po
spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno,
da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene
z zaporednimi številkami.
1. Ovojnica
2. Ponudba
3. Izjava ponudnika
4. Potrdila bank o neblokiranosti poslovnega računa/ov
5. Podatki o referenčnem delu
6. Potrdilo o vplačilu varščine
7. Obrazec pogodba
8. Program izvajanja dejavnosti v prostorih, ki
so predmet oddaje v najem
Program izvajanja dejavnosti, ki ga pripravi ponudnik sam zajema najmanj:
– opis sedanje dejavnosti ponudnika,
– opis vizije opravljanja dejavnosti v poslovnih
prostorih, ki so predmet oddaje v najem,
– idejni načrt ureditve prostorov, ki so predmet
oddaje v najem, s terminskim načrtom izvedbe,
– opis predvidenih aktivnosti oziroma dogodkov,
ki se bodo izvajali v prostorih, ki so predmet oddaje v najem, z navedbo letnega proračuna za izvajanje predmetnih aktivnosti,
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– obseg predvidenih posrednih in neposrednih
učinkov izvajanja programa izvajanja na ožjo urbano
okolico,
– finančno konstrukcijo izvajanja dejavnosti
v prostorih, ki so predmet oddaje v najem, in kratek poslovni načrt za predmetni projekt.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Lastnik objekta
bo štel, da je ponudnik s podpisom
obrazca IZJAVA PONUDNIKA
podal lastno izjavo, da v vseh
točkah citiranega pogoja izpolnjuje
vse zahteve.

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen
KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev
(244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen
KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen
KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-Za izpolnjevanje pogoja se
upošteva datum oddaje ponudbe.
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2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi
države lastnika objekta nima zapadlih, neplačanih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov
ali več.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Lastnik objekta bo štel, da je ponudnik s podpisom
obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da
v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Lastnik objekta bo štel, da je ponudnik s podpisom
obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da
v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni
podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog
za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni
podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče
in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli
podobnem položaju.

4. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo
bo opravljal v prostorih, ki so predmet oddaje v najem.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Lastnik
objekta bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca
IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je
registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal
v prostorih, ki so predmet oddaje v najem.

Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje
ponudbe.

5. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom izdaje
potrdila o neblokiranosti ni imel blokiranih poslovnih
računov. Predloženo potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh
bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

6. TEHNIČNA SPOSOBNOST
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik ima v zadnjih desetih letih pred objavo
razpisa v Uradnem listu RS vsaj 2 leti izkušenj
z upravljanjem gostinskega objekta primerljive
kapacitete kot objekt, ki je predmet oddaje v najem.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo
obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU
(referenčne tabele).
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da
gre za izkušnje z upravljanjem gostinskega objekta
primerljive kapacitete kot objekt, ki je predmet oddaje
v najem.
Upravljavec ima za presojanje ustreznosti reference
pravico od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih
dokazil.
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7. SPREJEM OBVEZNOSTI
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik sprejema vse obveznosti določene
z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Lastnik objekta bo štel, da je ponudnik s podpisom
obrazca PONUDBA podal lastno izjavo, da sprejema
vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in
vzorcem pogodbe.

8. RESNIČNOST IZJAV
POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali
podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Lastnik objekta bo štel, da je ponudnik s podpisom
obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da
v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil
neresničnih izjav.

15. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
– Višina najemnine (relevantna je mesečna vrednost najemnine razvidna iz obrazca Ponudba brez
DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno;
– Vrednost investicije (relevantna je skupna vrednost investicije iz obrazca Ponudba brez DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno;
– Program izvajanja (relevantna je ocena vsebine
programa izvajanja,)
Pri merilu »višina najemnine« prejme ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, 40 točk, ostale
ponudbe pa dobijo točke po formuli:
(ponujena višina mesečne najemnine/najvišja najemnina) x 40 = število točk.
Pri merilu »vrednost investicije« prejme ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo vrednost investicije, 20 točk, ostale
ponudbe pa dobijo točke po formuli:
(ponujena vrednost investicije/najvišja vrednost investicije) x 20 = število točk.
Pri merilu »program izvajanja« prejme ponudnik
z najustreznejšim programom izvajanja 40 točk, drugo
uvrščeni ponudnik 30 točk, tretje uvrščeni ponudnik
20 točk, četrto uvrščeni ponudnik 10 točk, ostali nižje
uvrščeni ponudniki pa 0 točk. Število točk bo določila
strokovna komisija ob upoštevanju naslednjih meril:
– ustreznost idejne zasnove ureditve prostora glede na koncept Turistično rekreacijskega centra Savus
Radeče,
– predvideni letni proračun za izvajanje programa
ter število dni v letu, ko se izvajajo aktivnosti programa,
– obseg predvidenih posrednih in neposrednih
učinkov izvajanja programa.
Maksimalno skupno število točk je 100.
Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje skupno
število točk na podlagi vseh treh kriterijev.
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudb doseglo enako število točk, lahko komisija oziroma oseba,
pooblaščena za izvedbo postopka:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
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Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni
v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, drugače javno zbiranje ponudb ni uspešno.
16. Postopek izbire ponudnika
Postopek izbire ponudnika bo izveden ob upoštevanju določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, v nadaljevanju ZSPDSLS) ter Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, v nadaljevanju
Uredba).
Ponudbe se bodo odpirale na kraju in ob času, ki
sta navedena v predmetni razpisni dokumentaciji.
Strokovna komisija bo pred obravnavo prispelih
ponudb preverila, ali so bile ponudbe pravočasne in
popolne.
Strokovna komisija bo ponudbe, ki bodo prispele po
razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, iz postopka izločila in
o tem obvestila ponudnike.
O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik, ki bo
vseboval sledeče podatke o:
– kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb;
– imenih in priimkih članov komisije oziroma osebi,
pooblaščeni za vodenje postopka;
– predmetu javnega zbiranja ponudb;
– imenih ponudnikov in ponujenih cenah;
– ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb;
– ugotovitvah o tem, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje opredeljene v predmetni razpisni dokumentaciji;
– morebitnem sklepu o izvedbi postopkov, ki se vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število točk;
– najvišji ponujeni ceni in imenu oziroma firmi najugodnejšega ponudnika ter ugotovitev, da je bil naj
ugodnejši ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ugotovitev, da ocenjena vrednost oziroma ob izvedbi
postopkov, ki se vodijo v primeru, ko več ponudb doseže
enako število točk, cena, ki so jo ponudili najugodnejši
ponudniki, ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni
bilo uspešno.
Zapisnik podpišejo člani komisije.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja
(izhodiščna ocenjena najemnina) ali v postopkih, ki se
vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število
točk, ni bila dosežena vsaj cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki,
javno zbiranje ponudb ni uspešno.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo lastnik
objekta obvestil ponudnike v osmih dneh od odpiranja
prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopkov, ki se
vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število
točk.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije;
17. Sklenitev pogodbe
Lastnik objekta bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v roku iz prejšnjega odstavka, bo lastnik objekta podaljšal rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadržal njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik ne bo podpisal pogodbe
niti v podaljšanem roku, bo lastnik objekta zadržal njegovo varščino.
Občina Radeče
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-45/2006/14

Ob-2198/13

V register političnih strank se pri politični stranki
Piran je naš, s kratico imena PJN in s sedežem v Luciji, Obala 114 ter z matično številko 1030027, vpiše
sprememba statuta in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Marino Mahnič,
EMŠO: 2010965500033, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Dragonja 4b, Dragonja.
Št. 2153-2/2013/5

Ob-2246/13

»V register političnih strank se vpiše politična stranka Združeno slovensko ljudstvo, s kratico imena ZSL
in s sedežem v Zgornji Hajdini, Zgornja Hajdina 134.
Znak stranke je svetlo zeleno obarvana zaokrožena izpeljanka lista lipe, iz desne smeri proti levi pa je v sredino notranjosti simbola lista zaokroženo in nesimetrično
speljan simbol Triglava. Logotip je izrisan na beli podlagi, pod njim pa se nahaja svetlo zelen napis Združeno
slovensko ljudstvo (velike tiskane črke).
Kot zastopnik politične stranke Združeno slovensko
ljudstvo se v register političnih strank vpiše Aleksander
Rimele, EMŠO: 1504981500131, državljan Republike
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Zgornja Hajdina 134,
Zgornja Hajdina.
Matična številka politične stranke je: 4053117.«
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Evidence sindikatov
Št. 101-64/2012-3

Ob-1690/13

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 21. 11. 2012 v evidenci statutov sindikatov hrani Pravila/statut sindikata SVIZ Sindikat Zavoda vrtca
Škratek Svit Vodice, in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 199, ime sindikata:
SVIZ Sindikat vrtca Škratek Svit Vodice, sedež sindikata: Franca Seška c. 15, 1217 Vodice.
Št. 101-4/2013 1304

Ob-2156/13

Iz evidence statutov sindikata se izbriše Sindikat
delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikalne skupine Ecoenergetika d.o.o. Ormož, družba za
rudarstvo in gradbeništvo, Breg 7, 2277 Središče
ob Dravi.
Upravna enota Ormož preneha hraniti pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata, pod
zaporedno številko 47.
Ob vpisu v Poslovni register Slovenije mu je bila
dodeljena matična številka 1148214000.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0040

Ob-2228/13

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 umrlem Kocjančič Ivanu, nazadnje stanujočem Dol
pri Hrastovljah, solastniku parc. št. 2340, k.o. 2617-Hrastovlje, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št.*126/4, s parc. št. 2340, k.o. 2617-Hrastovlje, ki
jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve
Igor Bertok s.p., PE 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 19. 3. 2013
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 216992/2011

Os-3365/12

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča opr. št.
VL 216992/2011 je bil dne 4. 3. 2011 opravljen v korist upnika Emona upravljanje d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana, rubež nepremičnine na naslovu Polje cesta
VI/14, Ljub
ljana, št. stanovanja 10, v 2. nadstropju,
v izmeri 60,70 m2, last dolžnice Pok Marije, Polje cesta
VI/14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2012
VL 119183/2012-17

Os-2131/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
20. 8. 2012, opr. št. VL 119183/2012 je bil dne 5. 11.
2012 opravljen v korist upnika Metalka stanovanjske storitve podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, rubež
garažnega boksa št. 257, v 1. kleti garažne hiše na ulici
Metoda Mikuža, k.o. Bežigrad 2636, v območju BS 3/2,
Rapova Jama, v izmeri 12,50 m2, parcela št. 1294/6 in
št. 1257/18.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2013
In 1255/2011

Os-2092/13

V izvršilni zadevi upnika BKS Bank AG, Dunajska
cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Borut Rangus,
Resljeva 25, Ljubljana, zoper dolžnika Vesna Selinšek,
Tržaška c. 38, Vrhnika, Alaga Ajdinović, Tržaška c. 38,
Vrhnika, zaradi izterjave 4.525,31 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 1255/2011 z dne 9. 8.
2011 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, stanovanje številka 5, na podstrešju večstanovanjske stavbe na naslovu Kettejeva ulica 7, v Mariboru,
v izmeri 23,55 m2, s pripadajočim kletnim prostorom,
v izmeri 5,80 m2, ki stoji na parc. št. 1273, k.o. Tabor
v lasti dolžnice Vesne Selinšek, do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2012
VL 45774/2012

Os-1972/13

V izvršilni zadevi upnika Alpdom d.d., Cankarjeva
ulica 1, Radovljica, zoper dolžnico Marjanco Valant, Dežmanova ulica 1, Lesce, zaradi izterjave 1.521,75 EUR,
je izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja, na podlagi sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št.: VL 45774/2012
z dne 4. 2. 2013, dne 26. 2. 2013, na podlagi 91. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju zaznamoval predmetno izvršbo v korist upnika proti dolžniku v rubežnem zapisniku izvršitelja Leona Markovčiča iz Kranja, z dne 14. 9. 2012, s katerim je bila že predhodno
v zadevi tega sodišča, opr. št. VL 181896/09 zarubljena dolžničina nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – stanovanje št. 2, v kleti stanovanjske hiše

na Dežmanovi ulici 1 v Lescah, ki obsega uporabno
tlorisno površino 37,87 m2 (hodnik 5,05 m2, shramba 1,64 m2, kopalnica in WC 4,55 m2, kuhinja 9,86 m2,
soba 5,23 m2 in dnevna soba 13,18 m2) in neto tlorisno površino 63,25 m2. Stanovanjska hiša, v kateri se
nahaja predmetno stanovanje, se nahaja na parceli
št. 90/11, k.o. 2155 Hraše. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 3. 2013

Amortizacije
N 166/2013

Os-2137/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja GRADIS IPGI d.d., Industrijska cesta 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. družba Grilc, Starc in partner,
o.p., d.o.o. iz Krškega, teče nepravdni postopek za
razveljavitev menice izdajatelja GRADIS IPGI, d.d.,
Industrijska cesta 2, Ljubljana, in sicer bianco menice
v višini 10 % pogodbene vrednosti (t.j. 3.248.640,00
SIT sedaj 13.556,33 EUR), ki je bila izdana kot zavarovanje dobre izvedbe del oziroma odprave napak
v garancijskem roku, na podlagi 13. člena pogodbe
št. 06/MK-2001 KOO (26/02) z dne 31. 5. 2002, sklenjene med naročnikom OZ UNITEHNA z.o.o. in izvajalcem GRADIS IPGI d.d.
Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega oklica, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedene listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče
poziva, da naj se v istem roku listina (menica) predloži
sodišču. Če listina v navedenem roku ne bo predložena,
bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
VL 160163/2009

Os-1961/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Janji Ipavec v izvršilni zadevi upnika UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub
ljana, zoper dolžnika Miloša Černigoj, Pod vinogradi 11, Izola (prej Dolga Poljana 29, Vipava), zaradi izterjave
7.464,05 EUR s pripadki, s sklepom z dne 12. 3. 2013
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) dolžniku Milošu Černigoju
za začasno zastopnico postavilo odvetnico Hildo Pipan,
Kidričeva 19, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
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sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 3. 2013
In 71/2010

Os-1916/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Alenka Šušteršič, Slovenska cesta 27,
Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave
63.862,79 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 začasnega zastopnika se postavi odvetnica
Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 3. 2013
In 188/2010

Os-1917/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, proti dolžniku Levak Dejanu, Artiče 10A, Artiče,
zaradi izterjave 472,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Levak Dejanu, Artiče 10A, Artiče, 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
Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 3. 2013
P 23/2013

Os-2013/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Pavline Stegne, Sečje selo 16, Vinica, ki jo zastopa
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči neznanega bivališča po pok. Sutlič
Danijelu, nazadnje stanujočem Učakovci 4, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 600,00 EUR,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
7. 3. 2013 postavilo začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po pok. Sutlić Danijelu,
nazadnje stanujočem na naslovu Učakovci 4, Vinica.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po
pok. Sutlić Danijelu, nazadnje stanujočega na naslovu
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Učakovci 4, Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 3. 2013
P 17/2013

Os-2014/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Veselič Alojza, Hrast pri Vinici 25, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo
stranko: 1. neznani dediči neznanega bivališča po pok.
Štaudohar Ani, nazadnje stanujoča Hrast pri Vinici 25,
Vinica, 2. neznani dediči neznanega bivališča po pok.
Balkovec Katarini, nazadnje stanujoča Hrast pri Vinici 46, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice
pcto 750,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 7. 3. 2013 postavilo začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po
pok. Štaudohar Ani, nazadnje stanujoči Hrast pri Vinici 25, Vinica in Balkovec Katarini, nazadnje stanujoči
Hrast pri Vinici 46, Vinica.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvo in
drugo toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pok. Štaudohar Ani, nazadnje stanujoči Hrast
pri Vinici 25, Vinica in Balkovec Katarini, nazadnje
stanujoči Hrast pri Vinici 46, Vinica, do takrat, dokler
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 3. 2013
P 33/2013

Os-2015/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Saša Štefanič, Ulica Bratov Klemenc 19, Črnomelj,
zoper toženo stranko: neznani dediči neznanega bivališča po pok. Heleni Žunič, nazadnje stanujoči Gaber pri
Semiču 1, Semič, zaradi ugotovitve lastninske pravice
pcto 700,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 11. 3. 2013, postavilo začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča
po pok. Heleni Žunič, nazadnje stanujoči Gaber pri
Semiču 1, Semič.
Začasna zastopnica je univ. dipl. iur. Marjeta Fortun, Ulica Bratov Klemenc 21, Črnomelj.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po
pok. Heleni Žunič, nazadnje stanujoči Gaber pri Semiču 1, Semič, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 3. 2013
I 1054/2010

Os-3981/12

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Bojanu Lonjak, Celovška cesta 195, Ljubljana
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– dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Slavko
Trstenjak, Parmova 53, Ljub
ljana – dostava, zaradi
izterjave 0,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Bojanu Lonjaku se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Slavko Trstenjak, Parmova 53, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2012
P 1983/2011

Os-1079/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
mag. Metki Kapler, v pravdni zadevi tožeče stranke
Suzane Onumonu, Zgornja Senica 5, Medvode, zoper
toženo stranko Lotanna Onumonu, 14 Mihamed Hasem Str., Off Ahmed – Zaki, Ainshams, Kairo, Egipt,
dejanski naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 2. 1. 2013, sklenilo:
za začasnega zastopnika prve tožene stranke se
imenuje odvetnik Uroš Leben, Dunajska 151, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 1. 2013
IV P 2816/2012

Os-2095/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag.
Urški Gašperin, v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnina d.o.o., Cesta na bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo
stranko Suzano Pranjič, Polje 13, Ljubljana - Polje
(v tožbi: Steletova ulica 6, Ljubljana), zaradi plačila 200,23 EUR, 20. 3. 2013 sklenilo:
toženi stranki Suzani Pranjić, neznanega prebivališča, se postavlja začasnega zastopnika, odvetnika
Borisa Pertovta, Frankopanska 18, Ljubljana, ki bo
zastopal toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 200,23 EUR s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2013
VL 114745/2011

Os-2133/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditne banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki
ga zastopa Petra Šušterič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Danielu Majhenič, Bohova 12, Hoče,
ki ga zastopa odv. Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, zaradi izterjave 858,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Danielu Majhenič, Bohova 12, Hoče, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Robert
Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2013
VL 158603/2012

Os-2134/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku
Siniši Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Klavdija Verce, Dunajska cesta 41, Ljub
ljana, zaradi izterjave 1.550,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Siniši Stanković, Tržaška cesta 363A,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Klavdija
Verce, Dunajska 41, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2013

Oklici dedičem
D 403/2011

Os-1355/13

Zapuščinska zadeva po pokojni Banko Ani, rojeni dne 28. 6. 1935, državljanki R Slovenije, nazadnje
stanujoči v Kopru, Semedela 14, umrli dne 24. 7. 2011.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386-51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 1. 2013
II D 2679/12

Os-1753/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Nadi Hari, hčeri Marka Miloševića,
roj. 18. 3. 1935, umrli 29. 7. 2012, nazadnje stanujoči
Zoletova ulica 7, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato po njej nastopi zakonito dedovanje. Zapustnica je bila hči Marka
Miloševića. Iz smrtovnice ni razvidno, kdo so dediči po
pokojni Nadi Hari, navedene podatke pa sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po pokojni.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva neznane dediče pokojne Nade Hari, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2013
I D 1652/2010

Os-1641/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 13. 10. 2010 umrlem Zvonku
Vidoviču, roj. 10. 1. 1963, sinu Rudolfa, državljanu RS,
razvezanem, nazadnje stanujočem Zgornji Duplek 135,
Zgornji Duplek, so se dediči I. in II. dednega reda dedovanju odpovedali, sodišče pa ne razpolaga s podatki
o dedičih III. dednega reda.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (to so
zapustnikovi dedi in babice ter njihovi potomci) ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2013
I D 1614/2012

Os-2125/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 26. 9. 2012 umrlem Miroslavu Gutsmandlu, roj. 22. 4. 1959, drž. RS, samskem,
nazadnje stan. Trčova 237, Maribor, pridejo v poštev kot
dediči po zapustnici dediči III. dednega reda, neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (to so
zap. dedi in babice ter njihovi potomci) ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2013
D 2/2013

Os-1792/13

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po pok. Štefaniji Ivačič, upokojenki, roj. 26. 12.
1953, nazadnje stan. Blanca 14, p. Blanca in umrli dne
13. 12. 2012, opr. št. D 2/2013.
Zapustnica Štefanija Ivačič iz Blance 14, p. Blanca
ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
v roku enega leta od objave oklica kot dediči po pok.
Štefaniji Ivačič. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 27. 2. 2013

Oklici pogrešanih
N 23/2013

Os-2104/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagatelja Leona Ritlop, Dolnja Bistrica 15, v teku postopek
za razglasitev za mrtvega pogrešanega Jožefa Gjure,
rojenega 15. 10. 1938 v Dolnji Bistrici, očetu Štefanu in
materi Agnezi, nazadnje stanujočega Dolnja Bistrica 15,
sedaj neznanega bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 26. 3. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, zavarovalne ponudbe: 833900253091, 833900253083 in
833900253075, izdane s strani Generali Zavarovalnice
d.d. Ljubljana. Ob-2239/13
Bratoš Žiga, Brglezov štradon 15A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500089488, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk-330961
Cajzek Rok, Sveti Florijan, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 50500071400, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gni-330963
Cajzek Rok, Sveti Florijan, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 50500071386, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnh-330964
Dežman Matjaž, Langusova 71, Radovljica, zavarovalno polico, št. 50500034979, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje. gnm-330959
Dvojmoč Viljem, Zanova 28, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500010132, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnl-330960
Đerić Aljoša, Ulica 5. prekomorske 18, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500046682, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu-330976
Guzzi Tanja, Slap 19, Tržič, zavarovalno polico,
št. 50500097815, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl-330985
Hladnik Mojca, Cesta revolucije 9, Jesenice, zavarovalno polico, št. 50500087298, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnv-330950
Kaučič Franc, Prešernova ulica 24, Ljutomer, zavarovalno polico, št. 50500100924, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnr-330979
Klinar Klemen, Rafolče 63, Lukovica, zavarovalno
polico, št. 50500014665 in 50500014664, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-330975
Kovač Bojan, Rakuševa ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500085940, izdala zavarovalnica Kd
Življenje. gnj-330962
Orehek Vojko, Zagorica pri Dolskem 5, Dol pri Ljub
ljani, zavarovalno polico, št. 50500056726, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm-330984
Perša Jožef, Prekmurske čete 127, Črenšovci, zavarovalno polico, št. 11.056.339, izdala zavarovalnica
Grawe d.d. gnq-330980
Primc Barbara, Parmova ulica 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500085876, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnz-330971
Regoršek Nikolaj, Police 93, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 50500048719, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnw-330974
Sečki Tea, Savinjska cesta 33, Žalec, zavarovalno
polico, št. 50500021933, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-330982

Sešek Evgen, Seškova cesta 20, Medvode, zavarovalno polico, št. 50500024420, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnw-330949
Štirn Kristina, Turnovše 8, Vrhnika, zavarovalno
polico, št. 505001120506 (izdana na dekliški priimek
Vitez), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnj-330987
Štricelj Igor, Savska cesta 9, Sevnica, zavarovalno
polico, št. 50500091221, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-330953
Valenca d.o.o., Ulica Hermana Potočnika 17,
1000 Ljubljana, ponudbe Zavarovalnice Wiener Städtische: 120000006825, 120000006826, 120000006827,
120000006828,
120000006829,
120000006830,
120000006831,
120000006832,
120000006833,
120000006834,
120000006835,
120000006836,
120000006837,
120000006838,
120000006839,
120000006840,
120000006841,
120000006842,
120000006843,
120000006844,
125000000001,
125000000002,
125000000003,
125000000004,
125000000005,
210000003834,
210000003840,
210000004233,
210000004245,
220000000651,
220000002281,
220000002282,
110000000448,
110000000559,
110000000561,
110000003651,
110000005427,
120000000542,
120000000543,
120000000544,
120000000545,
120000000546,
123000000337,
123000000338,
123000000339,
123000000340,
124000000058,
124000000059,
124000000060,
124000000061,
124000000062,
127000000001,
127000000002,
127000000003,
127000000701,
127000000702,
127000001001.
Ob-2269/13
Vindiš Martina, Rimska ploščad 10, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500110404, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-330977
Vizlar Tomaž, Okroglica 1A, Loka pri Zidanem Mostu, zavarovalno polico, št. 50500125881, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-330956
Voje Alen, Podmilščakova ulica 21A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000003141, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnn-330983
Vuković Mile, Obzidna ulica 8, Koper - Capodistria,
zavarovalno polico, št. 50500046664, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-330966

Spričevala preklicujejo
Prelog Saša, Tratna pri Grobelnem 32a, Šentjur,
diplomo Visoke zdravstvene šole Maribor, izdana 2006.
gnd-330951
Ris Pavel, Notranjska 11, Cerknica, spričevalo, izdajatelj IVIS d.o.o., Trzin, izdano leta 2005, številka 2177/05. gng-330965
Tršar Mojca, Planina 95, Planina, indeks, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-330969
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Drugo preklicujejo
Arko Sara, Stebljevek 2a, Laze v Tuhinju, študentsko izkaznico, št. 01010477, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-330968
ARS-NUOVA d.o.o., Povšetova ulica 48, Ljub
ljana, nalepko za taxi prevoze, št. 1019796, za vozilo
citroen xsara picasso, reg. št. LJ/VA-331, izdala GZS.
gnq-330967
Bračič Petrič Ajda, Fluksova 4, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 21120067, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnr-330954
Dolinšek Martin s.p., Ribniki 14, Sevnica, licenco,
številka 012559-001, za vozilo renault magnum, registrska številka KK NU 603, veljavna do 9. 2. 2018.
gnq-330955
Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15, Stranice, potrdilo za voznika, nedržavljana EU, številka 006758/AD61-2-5206/2010, s potekom veljavnosti
30. 11. 2011. gny-330972
Frelih Aljoša, Novi Dom 32A, Trbovlje, študentsko
izkaznico, št. 41100071, izdala Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gns-330978
Gracar Jasmina, Kališovec 14, Senovo, študentsko
izkaznico, št. 20100100, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnx-330973
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11), neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Andrej Oražem, inž. gradb. IZS
G-1747; Matjaž Kos, univ. dipl. inž. geod., IZS Geo0074;
Dušan Kosec, univ. dipl. inž. el., IZS E-1256; Franc Garvas, univ. dipl. inž. str., IZS S-0627; Janko Akerman, inž.
gradb., IZS G-0904; Zoro Ratkov, univ. dipl. inž. grad.,
IZS G-1465; Anton Kunst, univ. dipl. inž. grad., IZS
G-1229; Mihael Vengust, univ. dipl. kem., IZS T-0053;
in izkaznice: št. izkaznice 48268 z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 47215 z veljavnostjo do 30. 6. 2016;
št. izkaznice 48786 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
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izkaznice 46197 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47011 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice
47824 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 51657
z veljavnostjo do 30. 4. 2017; št. izkaznice 50536 z veljavnostjo do 31. 12. 2016; št. izkaznice 47745 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46296 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49228 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 48679 z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 46415 z veljavnostjo do 30. 6. 2016.
Ob-2199/13
Jakop Anita, Podlog 16A, Šempeter v Savinjski
dolini, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano
17. 5. 2010, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2010. gnc-330948
Johnsen Sofie Lindvik, Rojčeva 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70073831, izdala Fakulteta za
upravo. gnf-330970
Miran Kozmus, Gorenji Leskovec 4, Blanca, vozno
karto, številka 1070500018612000, izdajatelj Cetis d.d.
gno-330957
PLANET 4S d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, taxi
nalepko, številka 0004593/06375/756/031, izdala GZD,
10. 7. 2012. gnr-330958
Prelog Saša, Tratna pri Grobelnem 32a, Šentjur,
potrdilo o strokovnem izpitu, št. 166-812/2007, izdajatelj
Ministrstvo za zdravje, 26. 9. 2007. gnx-330952
Rasim Lizalović s.p., Ulica svobode 36, Piran - Pirano, licenco, številka 012315/BGD50-4-1141/2010 z dne
3. 5. 2010, za vozilo sharan, registrska številka KP ZV
- 004, številka izvoda 012315/001. gnk-330986
Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, 8340
Črnomelj, žig zdravnice Mirele Mićić, dr.med.: žig nima
roba, tekst je napisan v dveh vrsticah, v prvi vrstici, ki
je dolga 30 mm, je napis »MIĆIĆ MIRELA« (z velikimi
tiskanimi črkami), v drugi vrstici na sredini pa je napis
»dr. med« (male črke); žig ambulante V.: žig je okrogle
oblike, premera 24 mm, z enojnim robom, z besedilom:
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ – na obodu (velike
črke) in v sredini »Splošna ambulanta V«. Ob-2261/13
Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad Blanco 1, Blanca,
dovolilnico, številka 0000320, za državo Hrvaško, oznaka države 191//11. gnp-330981
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