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Javni razpisi

Št. 331-16/2007/23 Ob-2390/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 
v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 
103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb 
o finančnem upravljanju za nekatere države članice, 
ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, 
str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, 
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih po-
stopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore 
za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb 
(ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za 
določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena 
plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposre-
dnih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, 
podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki 
ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 
z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjen dne 7. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja,
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javni razpis za UKREP 112
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
za prvi lastniški prevzem kmetije. 

Razpisana sredstva Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
3.750.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU
1.250.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba. 

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež 
Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa ODPRTI 

Objava in zaključek 
javnega razpisa

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. 

Cilj ukrepa Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo 
nosilcev kmetijskih gospodarstev;
Povečati razvojno in pro izvodno sposobnost prevzetih kmetij;
Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Informacije o razpisu INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92, 
faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1. Skladno z 11. členom Uredbe PRP je predmet 

podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemni-
kom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) 
za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: 
prevzem kmetije).

2.2. Glede na čas, ki je datumsko pretekel med 
dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na 
javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene namene 
in sicer:

2.2.1. namen A: prevzem kmetije je bil s strani 
vlagatelja opravljen pred več kot 15 meseci, vendar ne 
več kot pred 16 meseci pred dnem vložitve vloge na 
javni razpis;

2.2.2. namen B: prevzem kmetije je bil s strani vla-
gatelja opravljen pred več kot 14 meseci, vendar ne več 
kot pred vključno 15 meseci pred dnem vložitve vloge 
na javni razpis;

2.2.3. namen C: prevzem kmetije je bil s strani vla-
gatelja opravljen pred več kot 10 meseci, vendar ne več 
kot pred vključno 14 meseci pred dnem vložitve vloge 
na javni razpis;

2.2.4. namen D: prevzem kmetije je bil s strani vla-
gatelja opravljen pred manj kot vključno 10 meseci pred 
dnem vložitve vloge na javni razpis.

3. Vlagatelji
3.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP so vlaga-

telji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na 
območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in 
mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave 
na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

3.2. V besedilu tega javnega razpisa uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni nevtralno za ženske in moške.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Skupni splošni pogoji
4.1.1. Skladno s 35. členom Zakona o kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12; v nadaljnjem 
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besedilu: ZKme-1), se stranki, ki ima v Republiki Slo-
veniji odprt transakcijski račun, sredstva nakažejo na 
račun iz registra transakcijskih računov, ki ga stranka 
ARSKTRP sporoči. Če stranka transakcijskega računa 
ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun, razviden iz 
registra transakcijskih računov. Stranki, ki nima v Repu-
bliki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sred-
stva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki 
ga stranka ARSKTRP sporoči. Kadar transakcijski račun 
stranke ni razviden iz registra transakcijskih računov ali 
stranka ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 35 člena 
ZKme-1, ARSKTRP zahteva odpravo pomanjkljivosti. 
Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivo-
sti ne sporoči transakcijskega računa, ARSKTRP vlogo 
stranke zavrže.

4.1.2. Skladno s četrtim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obve-
znosti do države.

4.1.3. Skladno s šestim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju.

4.1.4. Skladno z enajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Slovenije. V primeru dokazovanja 
dejavnega kmetijskega gospodarstva iz točke 4.4.2.4. 
tega javnega razpisa, se upošteva stalno ali začasno 
prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji.

4.1.5. Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvrš-
ba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

4.1.6. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skla-
dno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno 
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.7. Vlagatelj se s podpisom prijavnega obraz-
ca-vloge, obvezuje in izjavlja, da dovoljuje uporabo 
osebnih podatkov iz uradnih evidenc.

4.2. Specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati pre-
vzeta kmetija na dan oddaje vloge na javni razpis

4.2.1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev.

4.2.2. Skladno s štirinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, je moral nosilec kmetije v letu pred objavo 
javnega razpisa vložiti zbirno vlogo za kmetijo po predpi-
sih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.

4.2.3. Skladno s petnajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, se določila iz točke 4.2.2. tega javnega 
razpisa ne uporabljajo za vlagatelje, ki prevzemajo kme-
tijo samo kot lastniki čebeljih družin.

4.2.4. V primeru dokazovanja dejavnega kmetijske-
ga gospodarstva iz točke 4.4.2.4. tega javnega razpisa, 
mora imeti vlagatelj kmetijsko, gozdarsko oziroma do-
polnilno dejavnosti, na podlagi katere dokazuje prime-
ren bruto prihodek, registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije.

4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec in 
končni prejemnik sredstev še pet let od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev (za namen izvedbe tega javnega 
razpisa se kot upravičenec in končni prejemnik sredstev 
šteje oseba iz točke 3.1. tega javnega razpisa)

4.3.1. Skladno s 1. a,b in c točko tretjega od-
stavka 13. člena Uredbe PRP, se končni prejemnik sred-
stev obvezuje, da bo še najmanj pet let po datumu izdaje 
odločbe o pravici do sredstev:

– ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik 
kmetije;

– opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslov-
nim načrtom. Če je v poslovnem načrtu predvideno, da 

je vlagatelj kmetijskih zavarovanec v skladu z zakonom, 
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in posle-
dično pridobi točke na podlagi merila A.4. iz razpisne 
dokumentacije k tem javnem razpisu, mora ostati za-
varovan še najmanj pet let od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev;

– ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč 
v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali (v primeru, 
da vstopa v ukrep na podlagi prevzema živali) najmanj 
v obsegu, kot ga je imel ob vstopu na ukrep iz naslova 
tega javnega razpisa. Končni prejemnik sredstev še pet 
let po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev ne 
sme zmanjšati skupnega obsega kmetijskih zemljišč 
v uporabi glede na stanje, ob oddaji zadnje zbirne vlo-
ge pred oddajo vloge na javni razpis. Skupni obseg 
kmetijskih zemljišč v uporabi se izkazuje z vsakoletno 
oddajo zbirne vloge.

4.3.2. Skladno z 2. točko tretjega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, se končni prejemnik sredstev obvezuje, 
da bo pred iztekom petih let od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev, izpolnil vse naložbene cilje, ki si 
jih je zadal v poslovnem načrtu in sicer najmanj v viši-
ni prejetih sredstev. Končni prejemnik sredstev, mora 
izpolnjevanje naložbenih ciljev, na zahtevo ARSKTRP, 
dokazovati z računi in dokazili o plačilu.

4.3.3. Skladno s 6. točko tretjega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev začeti 
spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospo-
darstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji 
FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate 
gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej me-
todologiji mora spremljati 5 obračunskih let po izplačilu 
sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po 
metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v forma-
tu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na 
MKO do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če 
se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja 
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podla-
gi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, 
spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji 
FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik 
sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto in sicer za 5 obračunskih 
let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik 
sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem 
na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz 
poslovnega izida ter bilanco stanja.

4.4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan 
oddaje vloge na javni razpis

4.4.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP, mora biti 
vlagatelj starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, je 
dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis.

4.4.2. Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP in najkasneje na dan oddaje vloge na 
javni razpis:

4.4.2.1. mora vlagatelj biti vpisan kot nosilec kmetij-
skega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev 
(v nadaljnjem besedilu: RKG),

4.4.2.2. mora postati lastnik kmetije, ki ima v upra-
vljanju najmanj 3ha primerljivih kmetijskih površin (v 
nadaljnjem besedilu: PKP),

4.4.2.3. če ima kmetija v upravljanju manj kot 3ha 
PKP, mora biti vlagatelj imetnik oziroma lastnik najmanj:

a) 1000 pitancev perutnine v turnusu, 200 puranov 
v turnusu, 400 nesnic,

b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v tur-
nusu, če redi kunce za meso,

c) 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) 
za vzrejo istovrstnih živali ali
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d) 40 čebeljih družin.
4.4.2.4. Vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven 

območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpol-
njuje vstopnega kriterija iz točke 4.4.2.2. tega javnega 
razpisa, mora prevzeti kmetijo, ki je dejavno kmetijsko 
gospodarstvo. V vlogi na javni razpis mora vlagatelj 
v tem primeru izkazati primeren bruto prihodek iz kmetij-
ske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora 
postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in 
gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru 
mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali zača-
sno prebivališče. Kot primeren bruto prihodek se šteje 
prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlene-
ga v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 
2012 znašala 9.156,72 EUR. Vrednost pro izvodnje se 
lahko prikaže z dejanskim prihodkom, v primeru vla-
gatelja, ki vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih 
in pokritju za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega 
knjigovodstva. Vlagatelj mora v tem primeru na kmetiji 
zagotoviti obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, 
gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne 
delovne moči (v nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 
PDM iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija do-
sega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost le-
tnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 
4.578,36 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje 
tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot dopol-
nilno dejavnost na kmetiji. Pri opredelitvi lastne delovne 
sile na prevzeti kmetiji se upoštevajo samo tiste osebe, 
ki so člani kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da mo-
rajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavlje-
na v okviru te kmetije in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski 
dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delavnimi 
urami letno. Ne glede na to pa izračunane vrednosti ne 
smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: 
kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1PDM; ostali člani 
kmetije 0,5 PDM. Pri opredelitvi najete delovne sile, 
velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima 
za delo na prevzeti kmetiji urejeno delovno razmerje za 
polni delovni čas.

4.4.2.5. Če vlagatelj prevzame tudi kmetijska ze-
mljišča, ki ležijo v tujini in so del prevzete kmetije, za 
njih ne more uveljavljati točk pri ocenitvi vloge na javni 
razpis, prav tako se tudi prejeta sredstva ne smejo na-
meniti za naložbe ki bi se izvedle izven območja Repu-
blike Slovenije.

4.4.3. Skladno z 2. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, se za izračun PKP iz točke 4.4.2.2. 
tega javnega razpisa, upoštevajo podatki o ugotovljeni 
površini in rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge. 
Upošteva se zbirna vloga, ki je bila oddana v letu 2013.

4.4.4. Skladno s šestnajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, se za se za izračun primerljivih kmetijskih 
površin, upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki 
ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:

– 1 ha njiv oziroma vrtov,
– 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma travni-

ških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali barjanskih 
travnikov,

– 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih povr-
šinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov, intenzivnih 
sadovnjakov, oljčnikov ali pro izvodnih površin, pri pri-
delavi gob ali

– 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drev-
jem.

4.4.5. Skladno s 3. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, kolikor se prevzem kmetije, po tem 

javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa živali v reji 
ali lasti, se kot stanje upošteva število rejnih živali iz za-
dnje oddane zbirne vloge. Za izračun GVŽ se upošteva 
Obrazec za preračun GVŽ (obrazec B) iz zbirne vloge.

4.4.6. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na podlagi pre-
vzema živali v reji ali lasti, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– biti mora imetnik živali in vpisan v Evidenco ime-
tnikov rejnih živali, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin v MKO (v nadaljnjem 
besedilu: UVHVVR)

– preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za 
rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti 
ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma 
zunajzakonskega partnerja,

– prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki 
so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonske-
ga ali zunajzakonskega partnerja.

4.4.7. Skladno z 4. točko prvega odstavka 13. člena 
Uredbe PRP, kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem 
razpisu, izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, se 
kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru če-
belnjakov, na dan oddaje vloge na javni razpis, ki ga vodi 
UVHVVR MKO. Nakup čebeljih družin s strani mladega 
prevzemnika ni predmet podpore tega javnega razpisa.

4.4.8. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na podlagi pre-
vzema čebeljih družin, mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– vlagatelj mora biti imetnik čebeljih družin in biti 
vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi UVHVVR,

– preneseni morajo biti vsi gospodarski objekti za 
rejo živali, skupaj z navedenim številom živali, ki so 
v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega 
oziroma zunajzakonskega partnerja,

– prenesene morajo biti vse kmetijske površine, ki 
so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonske-
ga ali zunajzakonskega partnerja.

4.4.9. Skladno s 5. točko prvega odstavka 13. člena 
Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije, za namen izved-
be tega javnega razpisa, upošteva prevzem kmetije 
z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči 
in gospodarskimi poslopji, vključno s stroji, ki so name-
njeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti in se 
nahajajo na območju Republike Slovenije in ki so v lasti 
ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonca ali zunajza-
konskega partnerja. Za namen tega javnega razpisa je 
treba prenesti vsa gospodarska poslopja, na kmetijskem 
gospodarstvu, ki jih zajema Evidenca trga nepremičnin, 
ki jo vodi Geodetska uprava RS. V primeru, da gre za 
prevzem zaščitene kmetije v skladu s predpisi, ki ure-
jajo zaščitene kmetije, je dovolj, da se prenese celotna 
zaščitena kmetija (z vsemi stroji, ki so namenjeni opra-
vljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti).

4.4.10. Skladno s 6. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije šteje vpis la-
stninske pravice v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom 
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 št. 37/08-
ZST-1, 45/08, 28/09, 79/10 Odl.US, 25/11, v nadaljnjem 
besedilu ZZK-1). Stranka pridobi lastninsko pravico na 
nepremičnini z vknjižbo v zemljiško knjigo. Vknjižba se 
opravi na podlagi zemljiško knjižnega predloga in prilo-
žene ustrezne notarsko overjene pogodbe z notarsko 
overjenim zemljiško knjižnim dovolilom. Oba dokumen-
ta morata biti pravilno sestavljena, da izpolnjujeta po-
goje za vpis v zemljiško knjigo. Sodišče na dan vloži-
tve predloga za vpis v zemljiško knjigo s plombo objavi 
začetek postopka za vpis upravičenca v zemljiško knji-
go. Na sodišču obravnavajo zadeve po vrstnem redu, 
kot so bili predlogi v zemljiško knjigo vloženi. Stranka 
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pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi prav-
nomočnega sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum 
učinkovanja vpisa pa je datum vloženega predloga za 
vpis v zemljiško knjigo. Torej se kot datum vpisa v ze-
mljiško knjigo, upošteva datum vloženega predloga 
za vpis v zemljiško knjigo, vendar šele po tem, ko je 
sodišče izdalo pravnomočni sklep o vpisu, to pomeni, 
da se za preneseno lastnino vpis v zemljiško knjigo tudi 
dejansko dovoli.

4.4.11. Skladno s 7. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, se kot prvi prevzem kmetije upošteva 
tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih zemljišč 
v uporabi večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti 
vlagatelj in iz naslova Ukrepa 112 Pomoč mladim pre-
vzemnikom kmetij, še ni prejel sredstev. Podatki o ob-
segu kmetijskih zemljišč v uporabi se upoštevajo na 
podlagi zadnje oddane zbirne vloge za obe kmetiji.

4.4.12. Skladno z 8. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora biti prvi prevzem kmetije izveden 
največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. 
Upošteva se datum oddaje vloge na javni razpis.

4.4.13. Kot način prevzema kmetije se upošteva 
prevzem na podlagi:

– izročilne pogodbe,
– darilne pogodbe,
– pogodbe o preužitku,
– pravnomočnega sklepa o dedovanju,
– kupoprodajne pogodbe.
4.4.14. Skladno z drugim odstavkom 13. člena 

Uredbe PRP, prenos kmetije med partnerjema zakonske 
ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega 
javnega razpisa. Kot prenos kmetije se smatra prevzem 
kmetije kot to določa točka 4.4.9. tega javnega razpisa.

4.4.15. Skladno z 9. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora biti najkasneje na dan oddaje 
vloge na javni razpis prevzeta kmetija s strani vlagatelja 
oziroma s strani vlagatelja in njegovega zakonskega ali 
zunajzakonskega partnerja. Prenosnik ima možnost da 
iz prevzema izključi:

– stanovanjsko enoto,
– zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5 ha 

PKP, ki jih lahko zadrži prenosnik, ob upoštevanju po-
goja, da kmetija tudi po izločitvi teh zemljišč na dan od-
daje vloge še vedno izpolnjuje obseg PKP, kot to določa 
točka 4.4.2.2. tega javnega razpisa in

– objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, razen v primeru, kadar vlagatelj 
prevzema kmetijo, kot to določa točka 4.4.2.4 tega jav-
nega razpisa.

4.4.16. Skladno z 10. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj na dan oddaje vloge na 
javni razpis imeti ustrezno poklicno znanje in mora biti 
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kme-
tijstvom povezane dejavnosti. Za izpolnjevanje tega po-
goja mora imeti:

– najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj pet 
let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske de-
javnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezane dejavnosti ali

– najmanj dokončano poklicno šolo s področja kme-
tijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-ži-
vilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska) in 
najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetiji.

4.4.17. Skladno z 11. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, če vlagatelj na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz točke 
4.4.16. mora te pogoje izpolniti najpozneje v 36 mesecih 

od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in v roku 
30 dni od izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP. 
V tem primeru mora biti načrt izobraževanja prikazan 
v poslovnem načrtu. Vlagatelj mora v vsakem primeru 
imeti najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis, 
uspešno zaključeno osnovno šolo ter izpolnjevati pogoj, 
določen v točki 4.4.16 tega javnega razpisa in sicer 3 
ali 5 let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske 
dejavnosti.

4.4.18. Skladno z 12. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj pripraviti poslovni načrt 
o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
poslovni načrt) in ga priložiti k vlogi na javni razpis.

4.4.19. Poslovni načrt mora imeti sledeče obvezne 
vsebine:

– osnovni podatki o vlagatelju in prevzeti kmetiji,
– načrt razvoja kmetijske dejavnosti in
– načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposo-

bljenosti v primeru, da vlagatelj nima ustreznega poklic-
nega znanja in izobrazbe.

4.4.20. Skladno s 13. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, mora biti iz poslovnega načrta vlaga-
telja razviden namen porabe pridobljenih sredstev po 
tem javnem razpisu najmanj v višini vlagateljevega pre-
liminarnega izračuna. Preliminarni izračun se določi na 
osnovi točk pri posameznem merilu za izbor vlog, ki so 
objavljene v razpisni dokumentaciji k tem javnem razpi-
su v točki 5. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog 
na javni razpis.

4.4.21. Višina sredstev, izračunana na podlagi 
preliminarnega izračuna, se lahko nameni za naložbe 
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov iz 
priloge 1 k Pogodbi vključno z naložbami namenjenimi 
za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (Ukrep 
121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev), naložbe 
v trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter predelavo 
kmetijskih pro izvodov (Ukrep 123-dodajanje vrednosti 
kmetijskih in gozdarskim pro izvodom) ter z naložbami 
v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo 
v obliki dopolnilne dejavnosti na prevzeti kmetiji (Ukrep 
311-diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti). Naložbe se 
morajo izvajati na območju Republike Slovenije. Namen-
sko porabo sredstev mora končni prejemnik sredstev 
na zahtevo ARSKTRP dokazovati z računi in dokazili 
o plačilu, ki se glasijo na vlagatelja.

4.4.22. Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih oprede-
ljuje Priloga I k Pogodbi in ki jih lahko vlagatelj uveljavlja 
kot podporo v okviru tega javnega razpisa, je objavljen 
na spletnih straneh MKO in ARSKTRP.

4.4.23. Skladno z 14. točko prvega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, se sredstva ne dodelijo za stroške in 
naložbe iz devetega in desetega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP, iz šestega in sedmega odstavka 34. člena 
Uredbe PRP ter petega odstavka 63. člena Uredbe PRP.

4.5. Obveznosti upravičenca oziroma končnega 
prejemnika sredstev (kot upravičenec in končni preje-
mnik sredstev se šteje oseba iz točke 3.1. tega javnega 
razpisa)

4.5.1. Skladno s četrtim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP in točko 4.3.3. tega javnega razpisa, mora 
končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati o do-
seganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od 
zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila 
se objavijo na spletni strani ARSKTRP.

4.5.2. Skladno s šestim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev še pet 
let po zadnjem izplačilu sredstev v predpisanem roku 
posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki 
urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
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4.5.3. Skladno s sedmim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti 
dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kon-
trolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizij-
skemu organu in drugim nadzornim organom.

4.5.4. Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, se morajo vsi računi in druga dokazila gla-
siti na končnega prejemnika sredstev.

4.5.5. Skladno s trinajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP, morajo biti vsi računi in vsa dokazi-
la predložena v slovenskem jeziku.

4.5.6. Skladno s šestnajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, je ne glede na določilo točke 4.3.1 tega 
javnega razpisa, dovoljeno do 10 odstotno zmanjšanje 
skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi.

4.5.7. Skladno s 124. členom Uredbe PRP, mora 
končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na pod-
lagi tega javnega razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let 
od dneva zadnjega izplačila sredstev.

5. Merila za ocenjevanje vlog
5.1. Skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 

PRP, so do podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje tega javnega razpisa. Višina sredstev se določi 
na podlagi doseženih točk in ocenitve popolnih vlog na 
javni razpis. Maksimalno število točk je 350. Vrednost 
posamezne točke znaša 200 EUR.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 
PRP, se vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in iz-
polnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, ocenijo na 
podlagi naslednjih meril:

Merila Max.
št. točk

A.  TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE

1.  Obseg primerljivih kmetijskih površin  
v uporabi, živali ali bruto dohodek

30

2.  Vodenje knjigovodstva 15

3.  Stroški, ki izhajajo iz naslova prenosa kmetije 20

4. Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti 25

B.  TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE

5.  Kakovost pro izvodov in varnost živil 10

C.  DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK

6.  Končana izobrazba vlagatelja 25

7.  Starostna in demografska struktura na kmetiji 20

D.  NARAVOVARSTVENI VIDIK

9.  Okoljski vidiki kmetijske pro izvodnje 30

E.  OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE

10.  Lokacija kmetije se nahaja na posebej navedenih območjih 20

11.  Lokacija kmetije se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije 
glede na index razvojne ogroženosti

10

12.  OMD območja (težavnostne razmere  
za kmetovanje)

25

13.  Revitalizacija kmetijskih zemljišč 120

Skupaj točk: 350
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6. Finančne določbe
6.1. Skladno s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 

PRP, je podpora enkratna finančna pomoč.
6.2. Skladno z drugim odstavkom 15. člena Ured-

be PRP, se višina podpore določi na podlagi doseženih 
točk pri ocenitvi popolnih vlog na javni razpis in znaša 
do vključno 70.000 EUR na upravičenca.

6.3. Skladno s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 
PRP se gozdne površine ne upošteva pri določanju vi-
šine podpore.

6.4. Skladno s četrtim odstavkom 15. člena Ured-
be PRP se ta javni razpis izvaja kot odprt javni razpis 
v skladu s postopkom iz XXI. poglavja Uredbe PRP: 
Odprti javni razpisi.

7. Razpisna dokumentacija in informacije
7.1. Skladno s 117. členom Uredbe PRP se vlo-

ga-prijavni obrazec obvezno izpolni v elektronski sistem 
ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. 
Prijavni obrazec-vloga, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec 
z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavni-
mi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in 
razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP.

7.2. Skladno s tretjim odstavkom 111. člena Ured-
be PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh 
MKO http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP http://www.
arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni razpis mo-
rajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na 
ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni da-
tum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, 
ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov 
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
prijavlja. Na ovojnici vloge mora biti dopisano: »Ne 
odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim prevze-
mnikom kmetij«.

7.3. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge na javni razpis,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge na javni 

razpis,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– seznam info točk,
– merila za ocenjevanje vlog na javni razpis,
– prijavni obrazec,
– seznam dokazil.
8. Rok in način prijave
8.1. Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe 

PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporoče-
no po pošti, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana«.

ali oddati v vložišču ARSKTRP in vložiti v skladu 
z določbo prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP.

8.2. Skladno z drugim odstavkom 111. člena Ured-
be PRP, se vloge na javni razpis vlagajo v času uradnih 
ur in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja 
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

9. Obravnava in postopek odobritve vlog
9.1. Postopek obravnave do odobritve vloge
9.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavo vlog na 

javni razpis, ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v od-
prtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju: Odprti 
javni razpisi, Uredbe PRP.

9.1.2. Skladno s četrtim odstavkom 111. člena Ured-
be PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni 
razpis, ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, po 
vrstnem redu oddaje oziroma po vrstnem redu prejema 

popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana 
merila, do porabe razpisanih sredstev. Vloge na javni 
razpis se po štirih ločenih namenih skupin upravičencev 
ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na 
ta javni razpis

9.1.3. Skladno s prvim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo AR-
SKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP 
je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. 
Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, 
na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana« ali odda v vlož-
išču ARSKTRP v času uradnih ur.

9.2. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
9.2.1. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Ured-

be PRP, se nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa 
izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU.

9.2.2. Skladno z drugim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 
75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega 
javnega razpisa.

9.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP, nadzor nad izvajanjem določb tega javnega 
razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji.

9.2.4. Skladno s četrtim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, mora ARSKTRP o ugotovljenih kršitvah, 
ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki ureja kmetijstvo 
opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski 
organ.

9.2.5. Skladno s prvim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev. Za ta javni razpis se vloga 
na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev.

9.2.6. Skladno s petim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP, se znesek enkratne pomoči za ta javni razpis, 
določi na podlagi meril določenih v tem javnem razpisu 
in razpisni dokumentaciji.

9.2.7. Skladno z osmim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP, se na podlagi vložene popolne vloge za iz-
plačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, sred-
stva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po 
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

9.3. Sankcije in vrnitev sredstev
9.3.1. Skladno s 3. točko tretjega odstavka 13. čle-

na Uredbe PRP, če končni prejemnik sredstev ob kon-
troli, ki se opravi pred iztekom petih let od datuma izdaje 
odločbe o pravici do sredstev ne izpolni naložbenih ciljev 
v višini prejetih sredstev ali krši določila točk 4.3. in 4.5. 
tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slove-
nije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel iz naslova 
tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

9.3.2. Skladno s 4. točko tretjega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, če končnemu prejemniku sredstev na 
podlagi vsebine predloženega poslovnega načrta na 
javnih razpisih iz drugih ukrepov Uredbe PRP ni uspelo 
pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, kot 
je to opredelil v poslovnem načrtu se šteje, da ni kršil 
določil v tistem delu poslovnega načrta. Ne glede na 
določilo iz te točke, mora končni prejemnik sredstev 
v vsakem primeru izpolniti poslovni načrt, iz naslova 
ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij naj-
manj v višini prejetih sredstev.

9.3.3. Skladno s 6. točko tretjega odstavka 13. čle-
na Uredbe PRP, če končni prejemnik sredstev zmanjša 
obseg staleža rejnih živali na podlagi katerega je pridobil 
pomoč iz tega javnega razpisa in ga do datuma oddaje 
naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v ena-
kem obsegu, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 



Stran 1374 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, v skladu s 57. členom ZKme-1.

9.3.4. Skladno s prvim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcioni-
ra v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.

9.3.5. Skladno z drugim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, v primeru točke 9.3.4. tega javnega razpi-
sa, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepra-
vilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izpla-
čanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

9.3.6. Skladno s tretjim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, se določba iz točke 9.3.5. tega javnega raz-
pisa, ne uporablja, če upravičenec zaradi višje sile ali 
izrednih okoliščin iz točke 9.3.7. tega javnega razpisa 
zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem 
primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo 
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov javnega 
razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dode-
ljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega 
odstavka 54. člena ZKme-1.

9.3.7. Skladno s petim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščeno 
oseba, o višji sili ali izrednih okoliščinah, pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih de-
lovnih dneh od dne, ko je upravičenec oziroma njegova 
pooblaščena oseba to zmožna storiti. Kot višja sila ali 
izredna okoliščina se štejejo zlasti naslednji primeri:

– dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
– smrt upravičenca,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodar-

stva (v primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati na 
dan sprejetja obveznosti),

– naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko 
gospodarstvo,

– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu za-
radi nesreče,

– kužna živalska bolezen,
– bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zara-

di katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.
9.3.8. Skladno z osmim odstavkom 122. člena 

Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov 
ne dovoli kontrole na kraji samem se šteje, da ni izpolnil 
pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odloč-
be o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

9.3.9. Skladno z devetim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, če končni prejemnik sredstev ob oddaji 
zbirne vloge zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v upo-
rabi, na podlagi katerih je pridobil pomoč, za več kot 10 
odstotkov, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

9.3.10. Skladno z drugim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, 
določenem v okviru tega javnega razpisa, ne posreduje 
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti 
iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSK-
TRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za po-
sredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti.

9.3.11. Skladno s tretjim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-

veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP 
v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v prora-
čun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih 
sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Republike Slovenije

Št. 331-19/2007/65 Ob-2443/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – 
popr., 103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede 
nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave 
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 
z dne 21. 12. 2011, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 
15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, 
str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih 
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 
z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spre-
membi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 
glede načina za določanje uporabljene obrestne mere 
za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 
13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, 
str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbo-
ra EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi 
priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 
z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1998/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
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be (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 
z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
800/2008/ES),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 
20/11 – ZSSR-2 in 8/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
regionalnih pomoči),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila 
Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 
2007, zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja

javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim pro izvodom za 

gospodarske družbe, samostojne podjetnike, 
zadruge in zavode za leto 2013

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro izvodom iz PRP 2007–2013 za 
izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, predelavo živilskih pro-
izvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski pro izvodi) ter prvo stopnjo predelave 
lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in 
zavodi.

Razpisana sredstva

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 EUR, od tega:
– do 8.000.000 EUR za Namen A;
– do 6.000.000 EUR za Namen B.
Kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se 
lahko v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP ostanek sredstev 
prenese na drug namen iz tega javnega razpisa.
Stopnja pomoči znaša od 25 do 60 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike 
Slovenije pa 25 %. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer 
iz 9200 za EU del in 9201 za slovensko udeležbo. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI

Objava in zaključek 
javnega razpisa: 

Javni razpis je objavljen od 26. 4. 2013 do vključno 12. 6. 2013, do 24. ure 
(zaključek javnega razpisa). 

Vnos vlog v prijavni 
obrazec in predložitev 
vlog

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 22. 5. 2013 do 
vključno 12. 6. 2013, do 24. ure.

Cilj ukrepa Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana)
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore
2.1 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe 

PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa 
naložbe v:

2.1.1 predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C 
št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: 
Pogodba), razen pro izvodov iz rib (v nadaljnjem bese-
dilu: kmetijski pro izvodi);

2.1.2 predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Po-
godbi in katerih surovina so kmetijski pro izvodi;

2.1.3 kombinirano predelavo pro izvodov iz točk 
2.1.1 in 2.1.2 javnega razpisa;

2.1.4 trženje kmetijskih pro izvodov, kamor 
uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih 
kmetijskih pro izvodov, pripravi kmetijskih pro izvodov za 
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trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ure-
ditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov 
za prodajo;

2.1.5 prvo stopnjo predelave lesa.
2.2 Pro izvodi iz točk 2.1.1, 2.1.2 in 2.1.3 javnega 

razpisa, na katere se nanaša naložba, so v skladu 
z drugim odstavkom 33. člena, namenjeni za prehrano 
ljudi in živali.

2.3 Seznami kmetijskih pro izvodov in živil ter pro-
izvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na 
spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.aktrp.gov.si.

2.4 Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz 
točke 2.1 javnega razpisa razdelijo na dva namena, in 
sicer:

2.4.1 Namen A: naložbe iz točke 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
in 2.1.4 javnega razpisa;

2.4.2 Namen B: naložbe iz točke 2.1.5 javnega 
razpisa.

2.5 Glede na obseg naložb se v skladu s tretjim 
odstavkom 33. člena Uredbe PRP podpora dodeli eno-
stavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna 
vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 
eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna 
vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 
100.000 eurov (brez DDV), je to zahtevna naložba.

3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:
3.1.1 gospodarske družbe,
3.1.2 samostojni podjetniki posamezniki,
3.1.3 zadruge ali
3.1.4 zavodi.
3.2 Za namene iz točk 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 

javnega razpisa so do podpore upravičeni vlagatelji, ki 
ob oddaji vloge na javni razpis zaposlujejo do 750 zapo-
slenih ali imajo letni prihodek nižji od 200.000.000 eurov.

3.3 Za namen iz točke 2.1.5 javnega razpisa so do 
podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za 
mikro podjetja.

3.4 Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi 
odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz 
Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

3.4.1 V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podje-
tja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet 
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

3.4.2 V kategorijo malih podjetij se uvrščajo podje-
tja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter letni promet ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

3.4.3 V kategorijo srednjih podjetij se uvrščajo pod-
jetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, 
ki ne presega 50 milijonov EUR ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 milijonov EUR.

3.4.4 V kategorijo velikih podjetij se uvrščajo podje-
tja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk 3.4.1, 3.4.2 in 3.4.3 
in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek 
nižji od 200.000.000 evrov.

3.5 Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost pod-
jetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 
800/2008/ES.

3.6 Velikost podjetja se preverja v postopku od-
ločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih 
dveh poslovnih let pred letom odobritve vloge. Podatki 
glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podat-
ki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni obračunski 
obdobji in se izračunajo na letni osnovi. Če podjetje na 
dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo 
leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali najvišje 
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finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status velikega, sre-
dnjega, malega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi 
v zadnjih dveh obračunskih letih pred letom odobritve 
vloge.

4. Upravičeni stroški
4.1 Upravičeni stroški
4.1.1 Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 

PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa na-
sled nje vrste stroškov:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

Stroški naložbe 

4.1.1.1 nakup nepremičnin Samo v primeru, če se naložba nanaša na predmet podpore iz točk 
2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa.

4.1.1.2 novogradnja, rekonstrukcija 
in investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin

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

4.1.1.3 stroški nakupa novih 
strojev, opreme in naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada tudi nakup 
laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces trženja ali predelave, 
ter naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije.

Splošni stroški

4.1.1.4 stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo 
in izvedbo naložbe in 
izpolnjevanjem obveznosti 
iz naslova tega javnega 
razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis 
in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali tehnične 
dokumentacije, stroški nadzora ter priprava zahtevkov za izplačilo 
sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov 
naložbe iz točk 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.3.

4.1.2 Pri predmetu podpore iz točke 2.1.5 so 
do podpore v nakup novih strojev, opreme in naprav 
(točka 4.1.1.3 javnega razpisa) upravičene samo tiste 
naložbe, ki so navedene v točki 4.7 Seznam najvišjih 
priznanih vrednosti naložb za nakup novih strojev in 
opreme (z vključeno montažo) za prvo stopnjo predela-
ve lesa v razpisni dokumentaciji.

4.1.3 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in 
zgornje višine priznanih stroškov so določene v točki 
4 v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

4.2 Nastanek upravičenih stroškov
4.2.1 V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Ured-

be PRP so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali:
4.2.1.1 v primeru predelave in trženja kmetijskih 

pro izvodov (točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa) od 
datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev. Skladno enajstim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za 
vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga lahko 
določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015.

4.2.1.2 v primeru predelave živil, skupnih naložb in 
prve stopnje predelave lesa (točke 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.5 
javnega razpisa) od datuma izdaje odločbe o pravici 
do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplači-
lo sredstev. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki se ga lahko določi v odločbi oziroma 
sklepu, 30. junij 2015.

4.2.2 V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe 
PRP so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so na-
stali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev. Skladno z enajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev 
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zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga lahko določi 
v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015.

4.3 Neupravičeni stroški
4.3.1 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega od-

stavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora 
v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP ne 
dodeli za:

4.3.1.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
4.3.1.2 rabljeno opremo,
4.3.1.3 naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
4.3.1.4 stroške tekočega poslovanja (stroški 

vzdrževanja in najema),
4.3.1.5 bančne stroške,
4.3.1.6 stroške promocije,
4.3.1.7 stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil 

ter gradbene mehanizacije,
4.3.1.8 šotore in kontejnerje,
4.3.1.9 splošne upravne stroške.
4.3.2 V skladu s sedmim odstavkom 34. člena 

Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi nasle-
dnje vrste naložb:

4.3.2.1 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-
tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;

4.3.2.2 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetij-
skih pro izvodov;

4.3.2.3 naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okvi-
ru ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz 
PRP 2007-2013;

4.3.2.4 naložbe, ki niso zaključena celota oziroma 
pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces 
ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem 
načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja;

4.3.2.5 naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih pro izvodov in živil, ko se predelovalni obrat na-
haja v sklopu gostinskega lokala, za namen katerega 
se predelava tudi izvaja;

4.3.2.6 naložbe v nakup laboratorijske in IKT opre-
me, ki se ne uporablja izključno za namen lastne prede-
lave in trženja.

4.3.3 V skladu z osmim odstavkom 34. člena 
Uredbe PRP do podpore niso upravičena podjetja 
v težavah v skladu s Sporočilom Komisije – Smernice 
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2).

5. Pogoji in obveznosti
5.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
5.1.1 Splošni pogoji
5.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 
Podatki morajo biti medsebojno skladni.

5.1.1.2 Vlagatelj mora uporabljati podatke iz ura-
dnih evidenc.

5.1.1.3 V skladu s prvim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravi-
čenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti no-
benih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sred-
stev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot 
prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izva-
jalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravi-
čenosti).

5.1.1.4 Skladno z 2. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj v primeru zahtevnih na-
ložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora 

biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni 
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavlje-
na na spletni strani MKO (www.mko.gov.si). Poslovni 
načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe 
in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, ven-
dar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. 
Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je 
interna stopnja donosnosti pozitivna.

5.1.1.5 Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo 
izvedla naložba, mora biti skladno z določili štirinajstega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP ob predložitvi vloge 
dejavno kmetijsko gospodarstvo. To pomeni, da je mora-
lo v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo 
po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske 
politike, in ob vložitvi vloge na javni razpis ustvari pri-
meren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti na enoto 
vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje 
prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji v letu pred letom objave 
javnega razpisa, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 EUR. 
Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi 
ena oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas 
s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma 
eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur. Vrednost 
pro izvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina in sicer 
z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo 
knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za 
ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva.

5.1.1.6 Skladno s 3. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti iz vloge razviden prispevek 
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti. To vlagatelj 
dokaže z izračunano pozitivno interno stopnjo donosno-
sti in s tem, da naložba prispeva k doseganju vsaj enega 
izmed ciljev ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP:

5.1.1.6.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav;

5.1.1.6.2 uvajanje učinkovitega trženja pro izvodov;
5.1.1.6.3 stabilizacija dohodkov in zagotavljanje 

splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
5.1.1.6.4 uvajanje izboljšav s področja higiene, va-

rovanja okolja in varnosti pri delu.
5.1.1.7 Vlagatelji morajo v vlogi v skladu s 4. toč-

ko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP predstaviti 
dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno 
pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči 
ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti 
razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:

5.1.1.7.1 dejanskemu povečanju velikosti oziroma 
obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,

5.1.1.7.2 skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vla-
gatelj porabil za dokončanje naložbe ali

5.1.1.7.3 izvedljivosti naložbe.
5.1.1.8 Skladno s 6. točko prvega odstavka 36. čle-

na Uredbe PRP so naložbe, ki se nanašajo točke 2.1.2, 
2.1.3 in 2.1.5 javnega razpisa, upravičene do podpore 
v okviru tega razpisa, če gre za naložbo, ki se nanaša 
na:

5.1.1.8.1 vzpostavitev novega obrata,
5.1.1.8.2 širitev obstoječega obrata,
5.1.1.8.3 povečanje raznovrstnosti pro izvodnje 

obrata z novimi dodatnimi pro izvodi ali
5.1.1.8.3 bistvene spremembe v celotnem pro-

izvodnem procesu obstoječega obrata.
5.1.1.9 Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prve-

ga odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali 
dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti 
sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni 
pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku na-
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ložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko 
overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe.

5.1.1.10 Ne glede na prejšnjo točko je treba skla-
dno z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP 
v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen 
trženja kmetijskih pro izvodov vlogi priložiti overjeno po-
godbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje 
najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, 
iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali 
objekta, da dovoljuje namestitev aparata. Če je naje-
modajalec pravna oseba javnega prava, je treba vlogi 
priložiti petletno pogodbo, ki vključuje klavzulo za mo-
žnost podaljšanja.

5.1.1.11 V primeru gradbenih ter obrtniških del mora 
vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo (z 
natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, 
ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi 
dovoljenji za izvedbo naložbe).

5.1.1.12 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s določili 
tretjega odstavka 120. člena Uredbe PRP pridobiti prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

5.1.1.13 V primeru zahtevnih naložb, ki vključujejo 
tudi gradbeno-obrtniška dela, mora vlagatelj ob vlogi 
priložiti projekt za izvedbo del (PZI), ki ga pripravi od-
govorni projektant.

5.1.1.14 V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.

5.1.1.15 V skladu z 10. točko prvega od-
stavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati 
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za 
naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj pred-
videva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo 
sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere 
je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. 
Izjavo banke je obvezno priložiti tudi, če je vlagatelj no-
voustanovljeno podjetje, ne glede število zahtevkov za 
izplačilo sredstev.

5.1.1.16 Za novoustanovljeno podjetje iz točke 
5.1.1.15 se šteje podjetje, ki je bilo ustanovljeno po 
1. 1. 2012.

5.1.1.17 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obve-
znosti do države.

5.1.1.18 Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, v skladu s petim odstavkom 120. 
Uredbe PRP ne sme biti v stečajnem postopku, postop-
ku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

5.1.1.19 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani 
del naložbe.

5.1.1.20 Če vlagatelj v skladu z osmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne 
dokumentacije razvidni:

5.1.1.20.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.1.20.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se 
vlagatelj prijavlja na javni razpis,

5.1.1.20.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti 
že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov.

5.1.1.21 Če vlagatelj v skladu z devetim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup 

pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za 
druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje ce-
lotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino 
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za 
izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina 
objekta.

5.1.1.22 Vlagatelj mora v skladu z desetim od-
stavkom 120. člena Uredbe PRP imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo 
sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem bese-
dilu ZKme-1)

5.1.1.23 Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti 
v skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP 
stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

5.1.1.24 Vlagatelj, ki je pravna oseba mora imeti 
v skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na 
ozemlju Republike Slovenije.

5.1.1.25 V skladu s trinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP nepremičnina, na kateri se opravlja izvrš-
ba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

5.1.1.26 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in dru-
ga dokazila glasiti na upravičenca.

5.1.1.27 V skladu s trinajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazi-
la predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge 
in dokazila, priložena zahtevku, napisana v tujem jezi-
ku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. 
Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo AR-
SKTRP predložiti uradni prevod.

5.1.1.28 Če se vlagatelj skladno z drugim odstav-
kom 120. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za 
stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 
10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudni-
kov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih 
poslovanja. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev vključene v poročilo tako, da je razvi-
dna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponud-
be in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na 
voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

5.1.1.29 Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo za isti 
namen na tem javnem razpisu.

5.1.1.30 Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni 
razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je 
pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 
123 Dodajanje vrednosti kmetijskim pro izvodom iz PRP 
2007-2013. Naložba se šteje da je zaključena, ko je na 
ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev.

5.1.1.31 V skladu z osmim odstavkom 34. člena 
Uredbe PRP vlagatelj ne sme biti podjetje v težavah 
v skladu s Sporočilom Komisije – Smernice skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).

5.1.2. Specifični pogoji
5.1.2.1 Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu 

opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se 
v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe 
PRP kot upravičen strošek priznajo stroški v soraz-
mernem deležu glede na pridobljeno količino energije 
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene 
dokumentacije morajo biti razvidni:
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5.1.2.1.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.2.1.2 izračun sorazmernega deleža, ki se nana-
ša na upravičeni del naložbe.

5.1.2.2 Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so 
skladno s 15. in 16. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP upravičene naložbe, ki se nanašajo 
na predmeta podpore iz točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega 
razpisa. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen 
strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset 
odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne nalož-
be. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju 
naslednjih pogojev:

5.1.2.2.1 nakup mora omogočiti tehnološko zaklju-
čeno pro izvodno celoto,

5.1.2.2.2 kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati 
za namene predelave kmetijskih pro izvodov,

5.1.2.2.3 sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti 
sorodstvene povezave (do drugega kolena),

5.1.2.2.4 prodajalec in kupec nepremičnine sta lah-
ko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne 
pogodbe) največ pet odstotni lastniški delež v enem ali 
drugem podjetju,

5.1.2.2.5 sofinanciranje nakupa nepremičnine ni 
možno, če gre za prenos:

5.1.2.2.5.1 od fizične osebe na pravno osebo, v ka-
teri ima le-ta več kot pet odstotni lastniški delež ali

5.1.2.2.5.2 od samostojnega podjetnika posamezni-
ka na pravno osebo,

5.1.2.2.6 nepremičnina ni smela biti sofinancirana 
z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evrop-
ske unije v obdobju sedmih let pred vložitvijo vloge na 
ta javni razpis.

5.1.2.3 Skladno s 16. točko prvega od-
stavka 36. člena Uredbe PRP tehnološko zaključeno 
pro izvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem 
naslednjih pogojev:

5.1.2.3.1 da je v primeru naložbe, za katere je po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični 
prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za pro-
izvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo. Navedena dokazila mora vlagatelj predlo-
žiti ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev,

5.1.2.3.2 da je v primeru nakupa objekta upravi-
čen strošek nakup pro izvodnega objekta. Če so v pro-
izvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upra-
vičen strošek štejejo površine v obsegu pro izvodnega 
objekta,

5.1.2.3.3 da je prenova objekta s stroji in opremo 
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški 
prenove pro izvodnega objekta oziroma novih strojev in 
opreme v pro izvodnem objektu, najmanj 50 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov naložbe,

5.1.2.3.4 da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, 
ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, 
sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec 
nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slove-
nije za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in 
spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumenta-
cije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev 
za pro izvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki 
niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega 
razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo 
upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali 
nakupna cena).

5.1.2.4 Naložbe, namenjene skladiščenju primarnih 
kmetijskih pro izvodov, ki se nanašajo na predmet pod-
pore iz točke 2.1.4 javnega razpisa, so upravičene do 

podpore, kolikor so skladišča namenjena pro izvodom za 
prodajo ali nadaljnjo predelavo.

5.1.2.5 Kolikor se naložba nanaša na predelavo 
in trženje kmetijskih pro izvodov, opredeljenih v Prilogi 
I k Pogodbi, ter bo prispevala k izboljšanju predela-
ve in trženja mlečnih pro izvodov, izboljšanju energet-
ske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase 
za obnovljive vire energije, uvedbi pro izvodnih tehnik 
za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo 
odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16.a členom 
Uredbe 1698/2005/ES ter četrtim in petim odstavkom 
38. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene 
stroške uveljavlja višji delež podpore, potem mora vla-
gatelj predložiti:

5.1.2.5.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.2.5.2 popis del in stroškov, ki se nanašajo na 
v točki 5.1.2.6 opredeljene vrste naložb ter za katere 
vlagatelj uveljavlja višji delež podpore.

5.1.2.6 Med naložbe, ki so upravičene do višjega 
deleža podpore skladno s točko 5.1.2.5, uvrščamo na-
ložbe:

5.1.2.6.1 v izgradnjo čistilnih naprav za namen ob-
delave odpadnih voda pri predelavi;

5.1.2.6.2 v izboljšanje energetske učinkovitosti, ka-
mor sodijo:

5.1.2.6.2.1 naložbe v rekonstrukcijo oziroma zame-
njavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromo-
tornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za 
izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
s katerimi se doseže vsaj 25 % prihranek energije;

5.1.2.6.2.2 naložbe v celovito energijsko prenovo 
obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogre-
vanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem 
stanju izkazovati:

5.1.2.6.2.2.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lu-
pine,

5.1.2.6.2.2.2 vgrajeno energijsko varčno zunanje 
stavbno pohištvo,

5.1.2.6.2.2.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja 
in hlajenja,

5.1.2.6.2.2.4 vgradnjo sistema za prezračevanje 
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izved-
ba, lahko pa tudi lokalna),

5.1.2.6.2.2.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (ter-
mostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteže-
nje),

pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objek-
ta Qh, izračunana po metodologiji PHPP'07, ne sme 
presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje 
Slovenije (Ljub ljana). Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (prepre-
čevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi 
rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja;

5.1.2.6.2.3 gradnjo novih objektov v nizkoenergijski 
ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere 
bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo 
in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izka-
zovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijske-
ga ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota 
za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji 
PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih 
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25 % 
skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (prepre-
čevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi 
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rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja. Novozgrajeni objekt mora izkazovati:

5.1.2.6.2.3.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lu-
pine objektov,

5.1.2.6.2.3.2 vgradnjo energijsko varčnega zuna-
njega stavbnega pohištva,

5.1.2.6.2.3.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja 
in hlajenja,

5.1.2.6.2.3.4 vgradnjo sistema za prezračevanje 
z vračanjem toplote odpadnega zraka,

5.1.2.6.2.3.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (ter-
mostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteže-
nje).

5.1.2.6.3 naložbe v predelavo kmetijske/gozdne 
biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni 
zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije 
potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (pre-
mog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje 
energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo 
zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50 %;

5.1.2.6.4 naložbe v vključitev pro izvodnih tehnik za 
varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanj-
šujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, 
tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, 
ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu 
omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter 
naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.

5.1.2.7 Vlagatelj vsa navedena dejstva iz točke 
5.1.2.6 javnega razpisa dokazuje s priloženo projektno 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
projekta za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi 
kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. 
Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena 
za izdelavo projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno 
izobrazbo na tehničnem področju, ki je predmet zadevne 
naložbe, opredeljene v točki 5.1.2.6 javnega razpisa.

5.1.2.8 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih pro izvodov, ki se nanašajo na predmet pod-
pore iz točk 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa, 
so upravičene do podpore, če se kmetijska in živilska 
dejavnost izvajata v obratih, ki so registrirani v skladu 
s predpisi, ki urejajo registracijo obratov v primarni pro-
izvodnji živil in krme rastlinskega izvora oziroma so re-
gistrirani v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo obra-
tov za predelavo in distribucijo živil. Kolikor se naložba 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov 
nanaša na novogradnjo obrata, potem mora biti ta pogoj 
izpolnjen najkasneje do zaključka naložbe.

5.1.2.9 Pri predmetu podpore iz točke 2.1.5 javne-
ga razpisa mora biti iz poslovnega načrta in projektne 
dokumentacije razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po 
zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v ob-
segu najmanj 30.000 m3 hlodovine.

5.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

5.2.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

5.2.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1698/2005/E, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

5.2.3 Skladno z desetim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

5.2.4 Skladno z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev 30. junij 2015.

5.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka

5.3.1 V skladu z drugim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka 
upravičenca za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih 
naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtev-
ka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na 
podlagi največ treh zahtevkov. Naložba ali del naložbe, 
na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, 
mora biti zaključena in vsi računi plačani.

5.3.2 Upravičenec mora skladno z 12. točko prvega 
odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da je nalož-
ba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki 
veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen 
je uskladitev s standardi Evropske unije, se pomoč lah-
ko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro 
podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja 
na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 
36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podje-
tje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov 
Evropske unije za podprto naložbo se dokazuje z/s:

5.3.2.1 v primeru nakupa novih strojev in nove teh-
nološke opreme:

5.3.2.1.1 z izjavami o skladnosti strojev v skladu 
z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list 
RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11), ki jih 
upravičenec pridobi od pro izvajalcev oziroma njihovih 
zastopnikov in jih predloži ob oddaji zadnjega zahtevka 
za izplačilo.

5.3.2.1.2 Vsak stroj oziroma tehnološka oprema 
mora biti označen z nalepko, na kateri je znak »CE« 
oziroma druga ustrezna označba o standardizaciji pro-
izvoda. Izjave o skladnosti strojev morajo biti na voljo za 
revizijo in pregled na kraju samem.

5.3.2.2 v primeru gradbeno-obrtniških del za gra-
dnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov po predpisih 
o graditvi objektov:

5.3.2.2.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge in

5.3.2.2.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem, 
ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev;

5.3.2.3 v primeru gradbeno-obrtniških del, za katera 
ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj in ki se 
izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim dovoljenjem:

5.3.2.3.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge za obstoječi objekt in

5.3.2.3.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem 
za obstoječi objekt, ki ga upravičenec predloži ob oddaji 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Iz njega mora 
biti razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja 
naložbena dejavnost.

5.3.2.4 v primeru naložb, ki se izvajajo kot kom-
binacija točk 5.3.2.1, 5.3.2.2 in 5.3.2.3, se upoštevajo 
določila vseh zadevnih točk.

5.3.3 Če je vlagatelj v poslovnem načrtu predvidel 
nova ustvarjena delovna mesta, povezana z naložbo, 
in je iz tega naslova pri merilu I. Ekonomski vidik na-
ložbe pri točki 8. Nova delovna mesta prejel dodatno 
število točk, mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sred-
stev predložiti dokazila o zaposlitvi za novo ustvarjena 
delovna mesta. Kot dokazilo za novo ustvarjena delovna 
mesta se bo upoštevalo pogodbe o zaposlitvi za polni 
delovni čas, in sicer za obdobje najmanj 12-ih mesecev 
od zaključka naložbe ter zadnji potrjen obrazec REK-1 
»Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovne-
ga razmerja« pred oddajo zahtevka za izplačilo sred-
stev. Izhodiščno stanje za izračun novih delovnih mest 
je letno število delovnih mest (LŠD) na dan 31. 12. 2012. 
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Izračun LŠD je podrobneje opredeljen v Prilogi št. 13 
v razpisni dokumentaciji. V primeru samostojnih pod-
jetnikov posameznikov se samozaposlena oseba šteje 
za eno delovno mesto. Če je podjetje ustanovljeno po 
31. 12. 2012 se za izhodiščno stanje za izračun novih 
delovnih mest upošteva skupno število zaposlenih oseb 
ob vložitvi vloge.

5.3.4 Zahtevku mora upravičenec priložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

5.3.4.1 Izpolnjen obrazec PRP-09 »Zahtevek za izplačilo sredstev«, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

5.3.4.2 Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 »Poročilo o opravljenem delu«, ki je objavljen na spletni strani 
ARSKTRP. 

5.3.4.3 Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb 
z izvajalci/dobavitelji. Izvirniki ponudb in pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju 
samem.

5.3.4.4 Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode 
računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne 
izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil upravičencu.

5.3.4.5 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec 
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu

5.3.4.6 Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene 
položnice oziroma blagajniškega prejemka).

5.3.4.7 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga ipd.), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, 
da je nabavljena oprema nova.

5.3.4.8 Dokazilo o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev).

5.3.4.9 Izjavo vlagatelja, da so ponudniki med seboj neodvisni in da pri naložbi ni sodeloval s podjetji 
ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja.

5.3.4.10 Izjavo vlagatelja, da zaključeno naložbo ni/je financiral tudi s posojili, ki so vključevala državno pomoč 
iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere.

5.3.4.11 Izjavo občine, da vlagatelj za naložbo, ki je predmet sofinanciranja ni/je prejel sredstva občine.

5.3.4.12 Dokazilo o zaposlitvah za nova delovna mesta: sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas za 
obdobje najmanj 12-ih mesecev od zaključka naložbe in kopija zadnjega potrjenega obrazca REK-1 

5.3.5 Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži 
zadnjemu zahtevku:

Št. Naložba Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zadnjemu 
zahtevku

5.3.5.1 Stroji in oprema, ko za naložbo ni 
bilo predhodno potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja za gradnjo 
zahtevnega in manj zahtevnega objekta 
oziroma gre za gradnjo nezahtevnega 
objekta.

Zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v pro izvodni 
proces, ki je podpisan s strani upravičenca ali kakšen 
drug ustrezen dokument, ki zagotavlja, da so bili stroji in 
oprema res dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice, 
transportni listi pa morajo biti na voljo za revizijo in 
pregled na kraju samem.

5.3.5.2 Gradbeno – obrtniška dela oziroma 
nakup strojne opreme, za katera je 
bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za gradnjo zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov.

Pravnomočno uporabno dovoljenje 

5.3.5.3 Gradbeno – obrtniška dela, ki se 
izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim 
dovoljenjem in za katera ni bila potrebna 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo 
kulturne dediščine in varstvo okolja ali kakšen drug 
ustrezen dokument, ki zagotavlja, da so bila dela ustrezno 
izvedena.

5.3.5.4 Naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk 
5.3.4.1 – 5.3.4.3.

Upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.

5.3.6 V skladu s 56. členom ZKme-1 nakazilo na 
transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zah-
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tevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtev-
ku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP 
o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper 
to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni 
spor.

5.3.7 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, 
računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi 
računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem 
jeziku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tu-
jem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi njihov prevod 
v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

5.3.8 Če se vlagatelj skladno z devetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

5.3.9 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstav-
kom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtev-
ke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSK-
TRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici 
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo 
od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. 
decem bra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, 
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom 
zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski 
račun upravičen ca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 
126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi 
stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za 
izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec 
uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 
odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

5.3.10 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za ob-
veščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 
2007-2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.
MKO.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

5.4 Obveznosti upravičenca in končnega prejemni-
ka sredstev

5.4.1. Končni prejemnik mora skladno s četrtim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati 
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let 
od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni 
prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, 
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

5.4.2 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: 
Končni prejemnik sredstev mora, skladno s sedmim 
odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, 
za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi doku-
mentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo 
hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 
Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do 
dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na 
kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in 
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzor-
nim organom.

5.4.3 Predmet podpore se mora v skladu z drugim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključ-
no za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva 
dodeljena.

5.4.4 Naložbena dejavnost, za katero upravičenec 
prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet 
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let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme 
uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali 
naložbe uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih 
sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa pre-
jeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. čle-
nom ZKme-1.

5.4.5 Skladno s šestim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sred-
stva iz na slova tega javnega razpisa, še pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost 
in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov 
kmetijske politike.

6. Omejitev sredstev
6.1 V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo 

naslednje omejitve sredstev:
6.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste ak-
tivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

6.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičen-
cu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi 
na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že 

prejel sredstva državnega proračuna Republike Slove-
nije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna 
sredstva.

6.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, lahko ne glede na določilo iz točke 6.1.2 upra-
vičenci lahko pridobijo druga javna sredstva v Repu-
bliki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme pre-
segati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi 
višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma 
subvencionirane obrestne mere.

6.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega 
razpisa.

7.2 Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upo-
števajo ekonomski, družbenosocialni, regionalni, tehno-
loški in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v dru-
gem odstavku 37. člena Uredbe PRP.

7.3 Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, 
se ocenijo na podlagi spodnjih meril:

MERILA Najvišje možno število točk

Namen A Namen B

I. Ekonomski vidik naložbe 60 55

1. Produktivnost/Planirani obseg pro izvodnje 5 15

2. Interna stopnja donosnosti 5 10

3. Gospodarnost poslovanja 5 /

4. Dobičkonosnost 5 /

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007–2013 5 10

6. Razmerje med prihodki/vrednostjo naložbe 10 /

7. Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega 5 10

8. Nova delovna mesta 20 10

II. Družbenosocialni vidik naložbe 5 5

1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla naložba 5 5

III. Regionalni vidik naložbe 5 5

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks 
razvojne ogroženosti

5 5

IV. Tehnološki vidik naložbe 25 30

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5 /

2. Obseg predelave in trženja kmetijskih in gozdarskih pro izvodov lokalnega izvora 10 20

3. Inovativnost naložbe 5 5

4. Raziskovalne in razvojne dejavnosti 5 5

V. Naravovarstveni vidik naložbe 5 5

1. Okoljski prispevek izvedene naložbe 5 5

Skupaj 100 100

VI. Zakoni o razvojni podpori 10 10

1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije in izpolnjuje enega izmed 
pogojev opredeljenih v 118. členu Uredbe PRP (glej točko 7.4 javnega razpisa)

10 10

Skupaj 110
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7.4 Če je lokacija naložbe na območju občin Po-
murske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni 
list RS, št. 87/09), se skladno s 118. členom Uredbe 
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, 
ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini 
deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, 
ki za ta javni razpis znaša 10 točk, kolikor izpolnjujejo 
enega izmed spodnjih pogojev:

7.4.1 Kolikor je predmet sofinanciranja naložba 
v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega 
obrata,

7.4.2 ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma 
na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje 
enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 
24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev,

7.4.3 vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi 
primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne 
surovine ali

7.4.4 vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskoval-
no skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacij-
ska enota znotraj vlagatelja;

7.5 Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc.

7.6 Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za prido-
bitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis 
znaša 40 točk, od tega vsaj 30 točk iz naslova ekonom-
skih meril, brez upoštevanja dodatnih točk iz naslova 
zakona o razvojni podpori (Merilo št.VI). V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahteva-
nih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, 
se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki pre-
sežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk.

7.7 Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno 
za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. 
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi 
ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana 
merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega jav-
nega razpisa.

7.8 Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih 
sredstev.

7.9 Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so 
del razpisne dokumentacije, ki je del tega javnega 
razpisa.

7.10 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge na javni 
razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, 
projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o pro-
jektu in ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji
8.1.1 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Ured-

be PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sred-
stev.

8.1.2 Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora 
za namene tega javnega razpisa znaša:

Št. Namen
Intenzivnost 

pomoči
(v  %)

1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov

mikro, mala in srednja podjetja 45

velika podjetja 25

Št. Namen
Intenzivnost 

pomoči
(v  %)

2 Naložbe v predelavo živil, katerih surovina so 
kmetijski pro izvodi

mikro in mala podjetja 45

srednja podjetja 35

velika podjetja 25

3 Skupne naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih 
pro izvodov 

mikro in mala podjetja 45

srednja podjetja 35

velika podjetja 25

4 Naložbe v prvo stopnjo predelave lesa

mikro podjetja 50

8.1.3 V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Ured-
be PRP, se podpora za predmet podpore iz točk 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa, za naložbo, ki 
vključuje tudi pro izvodnjo pro izvodov, ki ima certifikat 
»ekološki«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore 
glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnji točki 
(ne velja za velika podjetja).

8.1.4 V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. čle-
na Uredbe PRP se za predmet podpore iz točk 2.1.1 
in 2.1.4 javnega razpisa stopnja intenzivnosti pomo-
či v skladu z drugim odstavkom člena 16.a Uredbe 
1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede 
na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 
1698/2005/ES tako, da podpora znaša do vključno 60 
odstotkov priznane vrednosti naložbe za mikro, mala 
in srednja podjetja oziroma do vključno 30 odstotkov 
priznane vrednosti naložbe za velika podjetja, če se 
naložbe nanašajo na:

8.1.4.1 izboljšanje energetske učinkovitosti,
8.1.4.2 predelavi kmetijske, gozdne biomase za 

obnovljive vire energije,
8.1.4.3 uvedbi pro izvodnih tehnik za varčevanje 

z vodo,
8.1.4.4 uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda 

pri predelavi,
8.1.4.5 izboljšanju predelave in trženja mlečnih pro-

izvodov.
8.1.5 Višji delež sofinanciranja iz točke 8.1.4 javne-

ga razpisa se upošteva le za tisti del stroškov, ki so na-
stali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med točke 
8.1.4.1 do 8.1.4.5 javnega razpisa.

8.1.6 Najnižji znesek pomoči na tem javnem raz-
pisu znaša 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa 
do vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 
iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 
eurov pomoči.

8.2. Specifični finančni pogoji
8.2.1 V skladu s sedmim in osmim odstavkom 

38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov 
iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP 
za predmet podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. jav-
nega razpisa upoštevajo pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, do-
deljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 
ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 
V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sek-
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torju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 
eurov. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomo-
čjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko 
s takim združevanjem presežena predpisana intenziv-
nost pomoči.

8.2.2 V skladu z devetim odstavkom 38. člena Ured-
be PRP se pri uveljavljanju stroškov iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet 
podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. javnega razpisa, 
upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih 
državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upra-
vičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih 
pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. 
Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po 
končani naložbi.

8.2.3 Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na eno-
to upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, 
ki je opredeljena v točkah 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8 v razpisni 
dokumentaciji.

8.2.4. Kadar gre za nakup strojev in opreme, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti last-
nik, kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz 
računa z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko 
številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (ga-
rancijski list, servisna knjiga ipd.), ki sodijo k tej opremi 
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.3 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
9.1.4 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in 

priznanih vrednosti naložb;
9.1.5 Vloga na javni razpis:
9.1.5.1 Prijavni obrazec;
9.1.5.2 Zahtevana dokazila, izjave in priloge.
9.1.6 ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje 

e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago te-
meljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam pro-
izvodov, Priloge, ki se nanašajo na velikost podjetja, 
Priročnik za izdelavo poslovnega načrta.

9.2 Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si.

9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem 
razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektron-
ski pošti, na naslov aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. čle-

na ter prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP je po-
trebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti 
ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na na-
slov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, in sicer od 22. 5. 2013 do 
vključno 12. 6. 2013, do 24. ure.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Ured-
be PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis 
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci-
je, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si 
in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena 
na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vlo-
ge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po 
vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo 
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na 
javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSK-

TRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na 
katerega se prijavlja:

– v primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se 
označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za podjetja – 
Namen A« ali

– v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se 
označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za podjetja – 
Namen B«.

10.3 V skladu s 117. členom Uredbe PRP se vloga 
– prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP 
in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga – prijav-
ni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, 
se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni 
razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom iden-
tifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge 
na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna 
dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim 
odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge 
za pridobitev sredstev v elektronski sistem objavijo na 
spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si.

10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izpla čilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje nati snjen obrazec z izpisom identifi-
kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.6 Vlagatelj lahko na tem javnem razpisu za po-
samezen namen vloži samo eno vlogo.

11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor 
nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog 

ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih 
razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti 
javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne 
določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpi-
sih, ločeno po Namenu A in Namenu B javnega razpisa.

11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge 
na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva 
odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na 
javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpi-
sanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog 
ločeno za posamezen namen na tem javnem razpisu, 
ki izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po pred-
metu podpore iz tega javnega razpisa dve ali več vlog 
na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu 
B tega javnega razpisa, isto število prejetih točk, se 
vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja 
popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas 
(ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte 
oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na 
javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu 
seznama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Na-
menu A oziroma Namenu B tega javnega razpisa, dve ali 
več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile 
vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na jav-
ni razpis odobrijo glede na višje število točk, pridobljenih 
pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih 
sredstev (Merilo I. Ekonomski vidik naložbe).
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11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena 
Uredbe PRP se vloga na javni razpis, ki je popolna 
in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, ven-
dar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih 
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. 
Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na 
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se 
šteje, da se ne strinja.

11.1.5 Skladno s prvim in drugim odstavkom 
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odo-
brijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za 
izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na AR-
SKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upra-
vičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena 
Uredbe PRP.

11.1.6 Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pri-
tožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se 
vloži pisno na način, kot je določen za vlaganje vloge 
v 114. členu Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana«.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru 
nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)

11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skla-
du z Uredbo 65/2011/EU.

11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 
75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukre-
pov iz Uredbe PRP.

11.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb 
Uredbe PRP kmetijski inšpektorji.

11.2.4 Skladno s četrtim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki 
so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, oprede-
ljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.

11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcioni-
ra v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.

11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega 
javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve ne-
pravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že iz-
plačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.2.7 Skladno s tretjim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega 
razpisa ne uporablja:

– če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoli-
ščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP 
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spre-
membo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov 
in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je 
bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;

– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 
54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sred-
stev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključ-
no podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do 
sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne 
glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve 
iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za 

katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravi-
čenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se 
nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev;

– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih 
okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti 
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP končnemu prejemniku sredstev ni treba 
vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali 
izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti nasle-
dnji primeri:

– smrt upravičenca,
– dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo,
– naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko 

gospodarstvo,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodar-

stva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na 
dan sprejetja obveznosti),

– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, za-
radi nesreče,

– kužna živalska bolezen in
– bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zara-

di katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.
11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Ured-

be PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena 
oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njego-
va pooblaščena oseba to zmožna storiti.

11.2.10 Skladno z osmim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov 
ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni iz-
polnil pogojev, ki jih določa ta javni razpis in obveznosti 
iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora 
v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sred-
stva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.2.11 Skladno s prvim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici 
do sredstev. Kolikor upravičenec ne odstopi od odločbe 
o pravici do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in 
zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, 
se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto 
neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.

11.2.12 Skladno z drugim odstavkom 123. čle-
na Uredbe PRP se končnemu prejemniku sredstev, ki 
v roku, določenem v okviru posameznega ukrepa iz te 
uredbe, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in iz-
polnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena 
Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi 
rok za posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpol-
njevanju obveznosti.

11.2.13 Skladno s tretjim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP 
v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v prora-
čun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih 
sredstev.

11.2.14 Skladno s prvim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, se pri namerni vložitvi napačne vloge ali zah-
tevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in 
kadar prejemnik sredstev sredstva uporablja v naspro-
tju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena ali je 
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev.



Stran 1388 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

11.2.15 Če pride do neupravičenega plačila iz toč-
ke 11.2.14, se skladno z drugim odstavkom 57. člena 
ZKme-1 prejemniku sredstev izda odločba, s katero se 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila 
dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh sredstev 
ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se mu zaraču-
najo zakonite zamudne obresti.

11.2.16 V primerih iz točke 11.2.14 javnega razpisa 
se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore 
v okviru ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim pro izvodom iz PRP 2007-2013 za koledar-
sko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob-2395/13

Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Ura-
dni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
87/11 – ZAvMS in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZMed), 
104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: 
ZUJIK) ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva 
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik), Ministrstvo za kulturo RS objavlja

redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev  

v letu 2013 (JPR –MV–2013)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Namen, predmet in ciliji javnega razpisa
Namen Rednega letnega javnega projektnega raz-

pisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 
2013 (oznaka: JPR –MV–2013; v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in raz-
širjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom 
ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na 
področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarja-
nja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje nasle-

dnjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: 

tematski članki, analize, reportaže, raziskovalno novi-
narski projekti, kritična refleksija umetnosti ter kulture 
in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih 
in elektronskih publikacijah, in refleksija umetnosti in 
kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za 
elektronske publikacije;

– pri radijskih in televizijskih programih: informa-
tivne, kulturno-umetniške, izobraževalne, znanstvene, 
otroške in mladinske, verske ter kulturno-zabavne odda-
je, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenje-
ne ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gleda-
liška dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovi-
tve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Cilji javnega razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega 

obveščanja in do obveščenosti;

– zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev 
oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej ti-
stih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, staro-
stnikom ter ljudem s posebnimi potrebami;

– ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne iden-
titete ter slovenskega jezika;

– vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju 
medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kul-
ture javnega dialoga;

– utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj 
izobraževanja in znanosti.

3. Področja javnega razpisa
Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
– področje sofinanciranja programskih vsebin tiska-

nih medijev, radijskih in televizijskih programov ter ele-
ktronskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: področje A);

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem bese-
dilu: področje B).

4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu in upravi-
čenost do sredstev

4.1 Na javni razpis (področje A in B) se lahko pri-
javijo:

– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in 
televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publika-
cij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave 
razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri 
Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija mora biti 
vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom jav-
nega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega 
projekta;

– pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave 
razpisa v Uradnem listu RS registrirane za produkci-
jo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v 
nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih 
projekti bodo najkasneje v roku 1 leta po dokončanju 
uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali 
televizijskih programov in javno predvajani.

Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe 
o financiranju in izvedbi projekta z ministrstvom izpol-
njevati tudi naslednje pogoje:

– da ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– da s projektom, ki ga prijavlja oziroma ga je prija-
vil na javni razpis, ne kandidira na katerem koli drugem 
javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva.

4.2 Na področje sofinanciranja programskih vsebin 
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalne-
ga, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa (področje B) se 
lahko prijavijo izključno:

– izdajatelji radijskih ali televizijskih programov 
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ozi-
roma nepridobitnega radijskega ali televizijskega pro-
grama ter

– neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti 
bodo najkasneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni 
v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizij-
skih programov s statusom lokalnega, regionalnega, 
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali te-
levizijskega programa in javno predvajani.

Status programa posebnega pomena mora biti pri-
dobljen (po posebnem postopku na podlagi ZMed) naj-
kasneje na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov s statusom lokalnega, regionalnega, štu-
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dentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa).

4.3 Na javni razpis se ne more prijaviti:
– prijavitelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih 

obveznosti do ministrstva ali njegovega proračunskega 
uporabnika;

– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljub ljana.
4.4 Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred 

začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev 
sodelovanja ne izpolnjujejo, se zavržejo.

4.5 Razpisanih sredstev ne morejo pridobiti:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena 

ZMed, kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednje-
metražni dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni 
igrano-dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni ek-
sperimentalni ter animirani filmi, kulturno–umetniške in 
razvedrilne serije ter nanizanke;

– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih;
– projekti prijaviteljev, ki so za prijavljen projekt že 

pridobili sredstva iz drugih javnih virov v višini najmanj 
50 % od celotne predračunske vrednosti projekta;

– projekti, ki na podlagi ocenjevanja po razpisnih 
merilih ne dosežejo vsaj polovice vseh možnih točk;

– projekti, ki niso v skladu s predmetom in cilji jav-
nega razpisa.

5. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izved-

bo javnega razpisa, je 2.150.000,00 EUR, od tega je za:
– področje sofinanciranja programskih vsebin ti-

skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (področje A) okvirno na voljo 
825.000,00 EUR;

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (področje B) okvirno 
na voljo 1.325.000,00 EUR.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega pro-
jekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upra-
vičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije in ne sme presegati 60.000,00 EUR 
na področju A oziroma 80.000,00 EUR na področju B.

Posamezni projekt se sofinancira v največ 50-odsto-
tnem deležu upravičenih stroškov iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije oziroma do največ 60.000,00 EUR 
na področju A in do največ 80.000,00 EUR na področju 
B.

Posamezni projekt se lahko sofinancira tudi iz dru-
gih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo prese-
gati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.

6. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 27. 5. 2013.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi samo en pro-

jekt. Kolikor prijavitelj prijavi več kot en projekt (pošlje 
več vlog), se bo obravnavala le tista vloga, ki bo prispela 
prva, vse nadaljnje vloge pa bodo zavržene. V primeru, 
da je oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse 
vloge, razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora biti 
označeno na ovojnici. Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici 
poslal več vlog, bodo vse vloge zavržene.

Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidi-
ra le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na 
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse 
vloge zavržene.

Prijavitelj mora oddati en izvod vloge v papirnati/ti-
skani obliki na predpisanem prijavnem obrazcu z obve-
znimi sestavinami vloge, ki je del razpisne dokumenta-

cije, in eno elektronsko kopijo skenirane vloge. Vloga 
mora biti sestavljena v skladu z 9. točko javnega raz-
pisa. Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča 
neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, po-
slane 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 se bodo upoštevale kot 
pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva do 
dne 27. 5. 2013 do 12. ure. Nepravočasne vloge se 
bodo zavrgle.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je 
na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – 
Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinan-
ciranje programskih vsebin medijev v letu 2013«. Na 
zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov 
prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka.

Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na 
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša.

Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vse-
bin, s katerimi kandidira za sofinanciranje in bodo rea-
lizirane v letu 2013, v obsegu, kot jih je navedel v vlo-
gi. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov morajo 
programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike 
in zvoka.

Vsi podatki iz vlog, prispelih na javni razpis, so in-
formacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov 
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skriv-
nost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi razpisnih meril.

Prijavitelj se mora glede na to, da je oddal vlogo 
na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, 
da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na 
javni razpis bremenijo prijavitelja.

Šteje se, da se prijavitelj z oddajo vloge strinja 
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

7. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, 

ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje 
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), 
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (for-
malna popolnost).

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, minister zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja 
pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev 
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zah-
tevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Mi-
nistrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog 
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni 
strani ministrstva.
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8. Ocenjevanje projektov
V sofinanciranje se lahko sprejmejo le projekti tistih 

prijaviteljev, ki na podlagi ocenjevanja po spodaj navede-
nih razpisnih merilih dosežejo vsaj polovico vseh možnih 
točk. Izmed projektov, ki dosežejo vsaj polovico vseh 
možnih točk, se glede na višino razpoložljivih sredstev 
v sofinanciranje sprejmejo tisti projekti, ki v postopku 
izbire oziroma ocenjevanja dosežejo višje število točk.

8.1. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ti-
skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (področje A):

8.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 
tiskanih medijev:

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (20 točk);

– pomen za posamezno regijo oziroma lokalno sku-
pnost (20 točk);

– obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstve-
nostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih program-
skih vsebin (10 točk);

– povprečno število objavljenih izvirnih člankov 
v posamezni številki (10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– povprečno število prodanih izvodov tiskanih me-
dijev (5 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (5 točk);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (5 točk).

Možnih je 85 točk po posameznem članu strokovne 
komisije, tj. skupaj 425 točk.

8.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih pu-
blikacij:

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (20 točk);

– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in 
jezika (20 točk);

– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in 
kulturne identitete (15 točk);

– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-
skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenost (5 točk);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (5 točk).

Možnih je 85 točk po posameznem članu strokovne 
komisije, tj. skupaj 425 točk.

8.2. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (področje B):

– pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokal-
nih skupnosti ali posebnih vsebin (25 točk);

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (20 točk);

– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-
skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne razno-
likosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja 
strpnosti (10 točk);

– omogočanje uresničevanja pravice do javne-
ga obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšin-
skim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih 
(10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (5 točk);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (5 točk);

– nepridobitnost programa (5 točk).
Merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizij-

skega programa se šteje kot prednostno merilo.
Možnih je 100 točk po posameznem članu strokov-

ne komisije, tj. skupaj 500 točk.
8.3 Način ocenjevanja projektov
Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in 

točkuje vsak posamezen projekt. Skupno število točk, 
ki jih prejme posamezen projekt, predstavlja vsoto točk, 
ki so jih posameznemu projektu dodelili vsi člani stro-
kovne komisije.

Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in 
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov 
sredstev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofi-
nanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme 
minister.

Merila so natančneje definirana v Navodilih prija-
viteljem za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

9. Sestava vloge
Obvezne sestavine vloge so:

1. Prijavni obrazec (obrazec 1);
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obra-

zec 2);
3. Finančna konstrukcija (obrazec 3);
4. Obvezne izjave prijavitelja projekta (obrazec 

4);
5. Obvezne priloge;
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!).

Obvezne sestavine vloge morajo biti izpolnjene či-
tljivo in v skladu z Navodili prijaviteljem za izdelavo 
vloge.

Vloga, ki ne bo vsebovala vseh zgoraj naštetih 
obveznih sestavin oziroma obvezne sestavine vloge 
ne bodo v celoti izpolnjene, se bo štela za nepopolno, 
prijavitelj pa bo pozvan k dopolnitvi vloge. V primeru, 
da vloga v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi ne bo 
ustrezno dopolnjena, se bo zavrgla in se ne bo vsebin-
sko obravnavala.

Izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra Re-
publike Slovenije ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti. 
Omenjeno dokazilo, ki ni starejše od 30 dni, lahko z na-
menom pospešitve postopka pregleda vlog priloži tudi 
prijavitelj sam (ta priloga ni obvezna).

Prijavitelji morajo pri sestavi vloge upoštevati Navo-
dila prijaviteljem za izdelavo vloge.

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge se štejejo 
za del razpisne dokumentacije.

10. Obdobje za porabo sredstev
Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo 

z ministrstvom podpisali pogodbe o financiranju in iz-
vedbi projektov, morajo zahtevke za izplačilo oddati 
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najkasneje do 1. 11. 2013, vsa pridobljena sredstva pa 
porabiti do 31. 12. 2013.

11. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo le uveljavljani in izkazani 

upravičeni stroški.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2013.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali sre-

dnjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na 
podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izpla-
čilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.

11.1 V finančni konstrukciji (obrazec 3) lahko prija-
vitelj navede le upravičene stroške.

Upravičeni stroški so neposredni stroški, ki so po-
trebni za produkcijo programskih vsebin projekta.

Med upravičene stroške štejejo:
– stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo 

prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, ra-
dijski in televizijski voditelji, snemalno osebje…). Pri 
stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, ko je 
zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;

– stroški drugih storitev, ki so neposredno poveza-
ne s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, 
radijskih in televizijskih voditeljev, snemalnega osebja, 
tiska, likovne zasnove, scenografije, potni stroški, ki so 
nastali pri izvajanju projekta ter so povezani s produkcijo 
vsebin…).

Prijavitelj, ki bo izbran v sofinanciranje in s katerim 
bo sklenjena pogodba o financiranju in izvedbi projekta, 
bo moral vse upravičene stroške, ki jih bo uveljavljal 
v okviru zahtevka za izplačilo in zaključnega vsebinske-
ga in finančnega poročila, izkazati z dokazili o nastanku 
stroška in dokazili o plačilu stroška (potrdila o izvedenih 
plačilih).

Kot dokazila o nastanku stroška je pri stroških ose-
bja potrebno priložiti izjave zaposlenih o opravljenih urah 
(po mesecih) za potrebe projekta in kopije plačilnih list. 
Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane 
s projektom, štejejo kot dokazila o nastanku stroška ko-
pije prejetih računov o opravljenih storitvah, na katerih 
mora biti označeno, da je kopija enaka originalu, ter 
avtorske in druge pogodbe…

Kot potrdila o izvedenih plačilih pri stroških osebja 
štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz katerih 
so razvidna nakazila plač zaposlenim, ter plačila davkov 
in prispevkov oziroma potrdilo Davčne uprave RS, da so 
plačani vsi davki in druge obvezne dajatve. Pri stroških 
drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom, 
kot potrdila o izvedenih plačilih štejejo izpiski bančnih 
transakcijskih računov, iz katerih so razvidna plačila ra-
čunov in nakazila avtorskih honorarjev skupaj z davki in 
prispevki ter druga ustrezna potrdila o izvedenih plačilih.

Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja 
projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun ozi-
roma drugo dokazilo o nastanku stroška, ki ga je uvelja-
vil kot strošek tega projekta, uveljavil še pri kateremkoli 
drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do 
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že 
prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi.

V primeru, da prijavitelj računa oziroma drugega do-
kazila o nastanku stroška ne uveljavlja v celoti, mora to 
opredeliti in navesti, v kakšnem odstotku ga uveljavlja.

Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pre-
gledu zahtevka za izplačilo oziroma zaključnega vse-
binskega in finančnega poročila ne najde neposredne 
povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, 
oziroma če ugotovi, da nastali strošek ni povezan z iz-

vedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, 
lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva doda-
tna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška 
za izvedbo projekta.

11.2 Neupravičeni stroški niso predmet sofinanci-
ranja, prijavitelj jih krije sam in jih tudi ne sme navesti 
v finančni konstrukciji.

Kolikor bo prijavitelj v finančni konstrukciji navedel 
tudi neupravičene stroške, se bo v primeru, da bo izbran 
v sofinanciranje, vrednost projekta znižala za višino v fi-
nančni konstrukciji navedenih neupravičenih stroškov.

Med neupravičene stroške štejejo:
– davek na dodano vrednost za davčne zavezance 

po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12);

– stroški distribucije;
– stroški promocije in prikazovanja;
– stroški agencijskih novic;
– stroški informacijskih in telekomunikacijskih sto-

ritev;
– stroški kostumografije in maske;
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški na-

jema, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (snemalna 
oprema, računalniška oprema, vozila…);

– stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organiza-
cijam za varstvo avtorske in sorodnih pravic;

– režijski stroški (amortizacija, stroški materiala, 
stroški administracije, stroški računovodskih in finanč-
nih storitev – npr. stroški zavarovanja ter stroški kreditov 
in drugih finančnih transakcij…);

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z iz-
vedbo projekta oziroma nastankom sofinancirane pro-
gramske vsebine.

12. Obveščanje o izboru
Ministrstvo najpozneje v dveh mesecih od zaključka 

odpiranja vlog (glej točko 7. javnega razpisa), prispelih 
na javni razpis, pisno obvesti prijavitelja o dejstvih in 
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlo-
gu strokovne komisije, obvestilo pa lahko vsebuje tudi 
mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do 
katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah 
v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje tudi v elektronski 
obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.

Strokovna komisija obravnava v roku prispele od-
zive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog 
sofinanciranja projektov.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije 
minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odo-
britvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanci-
ranja posameznega projekta.

Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odo-
britvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in 
izvedbi projektov.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe 
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim 
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena 
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vre-
dnotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži pod-
pisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.

Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na sple-
tni strani ministrstva.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;
– prijavni obrazec z obveznimi sestavinami vloge.
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Razpisna dokumentacija je objavljena in zaintere-
siranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva.

14. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in 
pojasnil v zvezi z javnim razpisom:

– Matej Srdinšek Firm, tel. 01/369-58-82, e-pošta: 
matej.srdinšek-firm@gov.si;

– mag. Minka Jerebič, tel. 01/369-59-14, e-pošta: 
minka.jerebic@gov.si.

Uradne ure ministrstva za posredovanje informacij 
po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 9. do 12. ure 
in od 14. do 16. ure.

Opozorilo
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka 

JPR-MV-2013, je vezana na proračunske zmožnosti mi-
nistrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finanč-
nemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, 
oznaka JPR-MV-2013, zmanjša obseg sredstev, ki so 
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega raz-
pisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora 
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža ob-
seg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene 
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2402/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014/ZIPRS13147 (Uradni list 
RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Uradni list RS, št. 107/06-UPB1, 11/11, 57/12), Uredbe 
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de mini-
mis (Uradni list EU L 379), Sheme de minimis z nazivom 
»Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 
2010–2014«, št. priglasitve M001-5715334-2010, Progra-
ma vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacio-
nalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014, ki ga je vlada 
RS sprejela na svoji 93. redni seji z dne 29. 7. 2010, Pro-
grama dela in Finančnega načrta Javne agencije Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma za leti 2013 in 2014, sklepa 
Vlade Republike Slovenije št 47601-1/2013/5 z dne 5. 3. 
2013, s katerim je Vlada Republike Slovenije dala soglas-
je k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inova-
tivnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2013 in 2014 
in pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ 
o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije 
v obdobju 2013–2014 med Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma, Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, inve-
sticij in turizma, Dimičeva ulica 13, Ljub ljana, dne 26. 4. 
2013 objavlja

javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti  

Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013  
št. JR 3/2013-446

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 
poslovnih klubov v tujini.

2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je oblikovati mrežo vsaj petnaj-

stih slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelova-
nju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju 
internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: 
zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim ma-
lim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za pro-
dor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; 
spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in 
izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami 
in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih 
podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, 
v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zago-
tavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvo-
zno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije 
slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega 
okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno regi-
strirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena 
v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo 
v letu 2013 doseči naslednje cilje:

– organizacija in izvedba najmanj 45 kakovostnih 
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim 
podjetjem;

– svetovalna pomoč najmanj 450 slovenskim pod-
jetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 300 poslovnih priložnosti 
in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že 

delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvaja-
nju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo sloven-
skega gospodarstva.

4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči 

slovenski poslovni klubi v tujini.
5. Splošni in posebni pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski po-

slovni klubi (v nadaljevanju: klubi), ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

A. Formalno pravni status kluba
Klub mora biti uradno registrirana pravna oseba 

v tujini – vpisana v pristojni register države, v kateri 
ima sedež. Klub mora biti vpisan v register in delujoč 
najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.

B. Dejavnost kluba
Delovanje kluba mora biti usmerjeno v gospodarsko 

sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri 
ima klub sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov 
društva.

C. Račun upravičenca
Klub mora imeti odprt svoj transakcijski račun v dr-

žavi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Klub mora imeti med člani vsaj 30 podjetij. Med 

podjetja štejemo slovenska podjetja s sedežem v Re-
publiki Sloveniji ali s sedežem v tujini, tuja podjetja ter 
uradno registrirana gospodarsko interesna združenja 
slovenskih oziroma tujih podjetij, pri čemer se šteje eno 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 1393 

združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi 
tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih 
oseb.

E. Članarina
Člani kluba so zavezani plačati članarino, ki je vir 

financiranja kluba, kar mora biti razvidno iz internih ak-
tov društva.

F. Program dela in finančni načrt
Klub mora imeti sprejet Program dela in Finančni 

načrt za leto 2013.
G. Zaprta finančna konstrukcija
Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno konstruk-

cijo, kar pomeni, da mora zagotoviti lastna finančna 
sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih 
sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega jav-
nega razpisa.

H. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika
Klub mora imeti kontaktno osebo, ki se s pred-

stavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem 
jeziku.

I. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Klub mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščen-

ca za vročitve, ki v imenu kluba sprejema vse pošilj-
ke Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravna-
vanja vloge prispele na Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini 
v letu 2013. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna 
oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Repu-
bliki Sloveniji.

6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bo ocenila komisija, 
imenovana s strani direktorja SPIRIT Slovenija.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. pravočasno prispe na naslov SPIRIT Slovenija 

v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 11. poglavje 
tega javnega razpisa),

b. vsebuje vse obvezne obrazce (glej 16. poglavje 
tega javnega razpisa),

c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so nave-
deni na posameznih obrazcih.

Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k pospeševanju internacionalizacije 

slovenskega gospodarstva v letu 2012 (največ 80 točk),
– obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti v letu 

2013 (največ 30 točk),
– stroški izvajanja aktivnosti (največ 10 točk).
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, 

je 120.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki 

bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 
55 točk.

Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za pri-
javo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi 
dodatno merilo in sicer, da klub v okviru razpisa ne more 
prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu 
za leto 2013.

Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država 
deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali 
druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub 
za vsak avtonomni del države. Kolikor bosta iz iste dr-
žave oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva 
kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja 

dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz 
iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi 
klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo klubi 
enako število članov, dobi sredstva klub, čigar vloga je 
prispela prva.

Višina dodeljenih sredstev se preračuna po nasle-
dnjem modelu

Faza 1
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 55 točk, 

se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule:
300.000 EUR/(deljeno s) seštevkom zbranih točk 

vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 
55 točkami = vrednost ene točke v EUR.

Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 55 točka-
mi, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke 
v EUR * (krat) število zbranih točk = __________ EUR

Faza 2
Po upoštevanju dodatnega merila se ostanek sred-

stev razdeli na klube, ki so dosegli prag 55 točk in jih ko-
misija ni ocenjevala na podlagi dodatnega merila. Osta-
nek sredstev se razdeli po enaki formuli, kot v fazi 1.

7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izved-

bo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.
Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s pro-

računskimi zmožnostmi na proračunski postavki Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slo-
venije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov, promoci-

je slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj 
podjetjem,

– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Stroški organizacije poslovnih dogodkov in promo-

cije slovenskega gospodarstva ter izvedbe individualnih 
svetovanj podjetjem so stroški najema prostora in opre-
me za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe 
na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega 
dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški iz-
delave promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški me-
dijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno 
promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela za-
poslenih in pogodbenih sodelavcev vezanih na pripravo, 
promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, splošno pro-
mocijo slovenskega gospodarstva, izvedbo svetovanj 
potencialnim tujim investitorjem in kupcem ter izvedbo 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem. V okviru 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem so upra-
vičeni stroški do največ 5 ur na posamezno podjetje.

Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot 
poslovna konferenca, seminar, okrogla miza, panel, 
matchmaking, predavanje ali predstavitev, z namenom 
in ciljem pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na tuji 
trg ter vzpostavljanja poslovnih vezi med slovenskimi in 
lokalnimi podjetji in institucijami, na katerem so prisotna 
tako slovenska kot tuja podjetja. Med poslovne dogodke 
štejemo tudi vse oblike predstavitve slovenskega go-
spodarstva in predstavitve slovenskega investicijskega 
okolja na katerih so prisotna zgolj tuja podjetja. Prav 
tako med poslovne dogodke štejemo predstavitve mo-
žnosti poslovanja na tujih trgih, na katerih so prisotna 
zgolj slovenska podjetja. Letna skupščina kluba in redna 
srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opredelitvi 
poslovnega dogodka, se ne štejejo med poslovne do-
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godke. Klub lahko poslovni dogodek organizira v Slove-
niji ali v državi, v kateri ima sedež. Klub lahko poslovni 
dogodek organizira tudi v kateri izmed sosednjih držav, 
kolikor tam ne deluje drug poslovni klub, s katerim SPI-
RIT Slovenija poslovno že sodeluje.

Stroški promocije kluba so stroški izdelave in teh-
nične prenove spletne strani (priznajo se stroški ene 
tehnične prenove spletne strani v koledarskem letu), 
stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva, stro-
ški predstavitve kluba na sejmih in drugih poslovnih 
dogodkih (v Sloveniji ali državi v kateri klub deluje) ter 
stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba. 
Stroški promocije kluba so upravičeni v višini do največ 
20 % posameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Stroški intelektualnih storitev so stroški predava-
teljev na poslovnih dogodkih, stroški prevajalcev, ki se 
neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih 
v pogodbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti sloven-
skih poslovnih klubov v tujini in stroški pridobivanja 
in posredovanja relevantnih informacij slovenski in tuji 
poslovni javnosti ter stroški dela zaposlenih v klubu 
v okviru izvajanja aktivnosti promocije kluba. Stroški 
intelektualnih storitev so upravičeni do največ 20 % po-
sameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih 
sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin po-
slovnih prostorov kluba, stroški pravnih in računovodskih 
storitev idr.) niso upravičen strošek.

Sofinancirajo se upravičeni stroški, ki so nastali od 
1. 1. 2013 dalje ter so bili plačani do roka za predložitev 
zahtevka za izplačilo, kar prejemnik sredstev dokaže 
s kopijo računa in potrdilom o plačilu.

9. Intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške 

v višini 80 %.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zago-

toviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20 %) 
financiral iz lastnih virov, kar mora biti razvidno iz prilo-
ženega finančnega načrta za leto 2013.

V skladu s shemo državne pomoči Spodbujanje 
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014 (št. 
priglasitve: M001-5715334-2010), se dejavnosti, ki se 
nanašajo na državne pomoči, dodeljene po pravilu »de 
minimis«, izvajajo ob upoštevanju splošnih načel dode-
ljevanja državnih pomoči do 31. 12. 2013.

Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, 
kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih razvojnih 
spodbud posameznega prijavitelja iz vseh javnih virov, 
vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste upra-
vičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine 
pomoči, to je 200.000 EUR v zadnjih treh proračunskih 
obdobjih.

10. Obdobje, v katerem morajo biti posredovani 
zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov

Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih ak-
tivnosti.

Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu 
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplači-
lo, ki ga posreduje prejemnik sredstev.

Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi 
pripadajočimi prilogami, mora SPIRIT Slovenija prejeti 
najkasneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec. 
Zadnji zahtevek za izplačilo mora SPIRIT Slovenija pre-
jeti najkasneje do vključno 20. 11. 2013.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prejem 
zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku 

upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja 

na dan izstavitve zahtevka (zaokroženo na 4 decimalna 
mesta),

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi aktivnosti (ko-
pije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih 
gradiv, kopije medijskih objav,…).

11. Način in rok prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 3. 6. 2013.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na 

naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 
ulica 13, 1000 Ljub ljana, do vključno 3. 6. 2013, do 
13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dosta-
vljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti do-
stavljena v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti naslednji 
podatki:

– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslov-
nih klubov v tujini v letu 2013«,

– polni naslov SPIRIT Slovenija,
– naziv prijavitelja in njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 

skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodil na obrazcih.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 6. 6. 2013. Odpiranje vlog ne 

bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vse 

nepravočasne vloge bodo zavržene.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge 

bo prijavitelj pozvan po njegovem pooblaščencu za vro-
čitve v Republiki Sloveniji k dopolnitvi vloge. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji v roku osem dni od prejema poziva 
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v ob-
dobju od odpiranja do izbire, prijavitelja po njegovem 
pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k posre-
dovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb 
v vlogi. Prijavitelj, ki je bil po svojem pooblaščencu za 
vročitve v Republiki Sloveniji pozvan k posredovanju 
dokazil, mora le-ta posredovati v roku pet dni od pre-
jema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne 
posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi 
ne bo upošteval.

Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kan-
didiranje in/ali ni skladna s predmetom in namenom 
javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.

Vloge prijaviteljev, ki bodo pravočasne in formalno 
popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bodo 
ocenjene po vrstnem redu prispetja.

13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPI-

RIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu razpi-
sa obveščeni po pooblaščencu za vročitev v Republiki 
Sloveniji s sklepom najkasneje v roku štirideset dni 
od datuma odpiranja vlog. Prejemniki sredstev bodo 
prejeli sklep o dodelitvi sredstev po pooblaščencu za 
vročitev v Republiki Sloveniji in bodo hkrati pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 
osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na 
poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
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za pridobitev sredstev. Prejemnik sredstev je dolžan 
v tridesetih dneh po prejemu pogodbe o sofinanciranju 
posredovati podpisan izvod pogodbe na naslov SPIRIT 
Slovenija. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa 
od podpisa pogodbe.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. 
Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku 
je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. 
Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se 
pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih 
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti po-
stavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si. Raz-
pisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski 
naslov skrbnice javnega razpisa: mateja.jarc@japti.si, 
s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – raz-
pisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan po-
sredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu 
elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zah-
tevanega pripisa.

15. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@jap-
ti.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – 
vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski na-
slov prispeti najkasneje 27. 5. 2013. SPIRIT Slovenija ni 
dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu ele-
ktronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahteva-
nega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu 
www.japti.si objavil odgovore na vprašanja najkasneje 
v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori 
na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava – obvezne priloge tega 

obrazca so:
– izpis iz registra, iz katerega je razviden datum 

registracije ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje 
kluba (obvezno priložite prevod dokumenta v slovenski 
jezik),

– seznam podjetij (oziroma pooblaščenih oseb pod-
jetij), formalnih članov kluba, z dokazili o članstvu,

– dokazila o izvedenih aktivnostih v letu 2012,
– program dela za leto 2013, z natančnim načrtom 

aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor je pro-
gram dela zapisan v tujem jeziku, mora biti priložen tudi 
prevod v slovenski jezik),

– finančni načrt za leto 2013, z natančno finančno 
konstrukcijo za izvedbo aktivnosti, ki so predmet so-
financiranja (kolikor je finančni načrt zapisan v tujem 
jeziku, mora biti priložen tudi prevod v slovenski jezik).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
Obrazec št. 3: Pooblastilo prijavitelja
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 

pooblaščene osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 

pooblaščene osebe)
Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

Št. 5100-5/2013-1 Ob-2425/13

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11 in 
57/12 – ZPOP-1A), Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 4/96 – 
MP), ter Protokolom 13. zasedanja Skupnega odbora 
za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 25. 11. 2011 
v Zagrebu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Republiko Hrvaško v letih 2014–2015

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015 na 
skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

– biotehnologija in biomedicina,
– nanoznanosti in nanotehnologija, optimizacija 

procesov in materialov,
– informatika in telekomunikacije,
– ekologija in varstvo okolja,
– energija in transport,
– družboslovje in humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-

nija in Republika Hrvaška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter iz-
polnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter

– izvajajo s strani agencije financirane programe 
dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije 
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega 
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev 
in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, 
ter povečati število prijav slovenskih in hrvaških razisko-
valcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpi-
sa: slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
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(Uradni list RS, št. 41/09, 72/11). Pri bilateralnem pro-
jektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slo-
venski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma 
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji 
(na Hrvaškem: Ministrstvo za znanost, izobraževanje in 
šport, Uprava za znanost in tehnologijo, www.mzos.hr). 
Kontaktna oseba na hrvaški strani je Silvana Siebert, 
e-pošta: silvana.siebert@mzos.hr.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripra-

vi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri 
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po 
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013, 
poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, 
št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013.

Prednost bodo imeli projekti,
– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (tj. 

podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let 
po doktoratu));

– katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na 
zadnjih dveh razpisih za bilateralno znanstvenorazisko-
valno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republi-
ko Hrvaško (tj. za obdobja 2010–2011 in 2012–2013).

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje 
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodne-
ga organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hr-
vaško, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo pred-
vidoma potekalo ob koncu leta 2013. Sklep o izboru 
prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi 
izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno 
100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedena leta ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;

– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce ob obi-
skih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obi-
skov izven Ljub ljane oziroma Maribora ali v primeru 
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni 
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar naj-
več do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške 
bivanja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za hrvaške raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do višine, določene v veljavni uredbi (Ured-
ba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni 
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), 
v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije hrva-
škim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki 
ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu 
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po 
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam 
krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2015.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-

tronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-
javno vlogo na obrazcu ARRS-BI-HR-JR-Prijava/2013 
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popol-
na, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj 
– raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 17. 6. 2013, do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-HR-JR-Prijava/2013) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavite-
lja – raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 
2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 17. 6. 2013, do 12. ure, in v papirni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije do 17. 6. 2013, do 
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije do 17. 6. 2013, do 
12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 20. 6. 2013, ob 

10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-

idu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-

ni predvidoma do konca leta 2013.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 

v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po 
tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije
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Št. 1518-13-0046 Ob-2393/13

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in 

izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih 
organizacij v letu 2013

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad 
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: Urad).

2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne 

organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozave-
ščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Sloveni-
je o nekaterih aktualnih tematikah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativ-
no-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevla-
dnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo 
obravnavali naslednja vsebinska področja:

Sklop A: Evropsko leto državljanov
Leto 2013 je posvečeno državljanom Evropske 

unije in njihovim pravicam. Državljanstvo EU je bilo 
uvedeno pred dvajsetimi leti, z začetkom veljavnosti 
Maastrichtske pogodbe; odtlej se samodejno priznava 
vsem državljanom držav članic in jim zagotavlja doda-
tne pravice. Državljani Unije imajo pravico do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic in nedis-
kriminacije na podlagi državljanstva, volilno pravico in 
pravico do kandidiranja na občinskih volitvah in volitvah 
v Evropski parlament tudi če prebivajo v drugi državi 
članici, pravico do peticije Evropskemu parlamentu in do 
pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic, pravi-
co do konzularne zaščite v primeru, da njihova država 
na ozemlju tretje države nima svojega predstavništva in 
pravico, da pozovejo Komisijo, naj predlaga novo zako-
nodajo (evropska državljanska pobuda).

Ena najpomembnejših individualnih pravic, ki jih 
zagotavlja pravo EU, je pravica do prostega gibanja 
in prebivanja na ozemlju držav članic. Ta pravica ima 
praktičen pomen v vsakdanjem življenju državljanov, 
na primer pri izobraževanju, zaposlovanju, priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, zdravstvenem varstvu, socialni var-
nosti in nakupovanju v drugih državah članicah.

Glavni cilj evropskega leta državljanov je olajšati 
uveljavljanje pravic državljanov Unije do prostega giba-
nja in prebivanja na ozemlju držav članic z izboljšanjem 
njihove ozaveščenosti in znanja o pravicah, ki jih imajo. 
Na podlagi boljše ozaveščenosti se bodo lahko tudi 
premišljeno odločali, učinkovito uresničevali pravice ter 
krepiti aktivno državljansko in demokratično udeležbo.

Glavni namen ELD v Sloveniji je okrepiti ozave-
ščanje in informiranje o pravicah, ki državljanom omo-
gočajo, da premišljeno in v celoti uveljavijo pravico do 
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, 
o sredstvih, ki so na voljo za njihovo uresničevanje, 
o premagovanju ovir pri uresničevanju pravic in mo-
žnostih reševanja sporov v primerih kršitev pravic ter 
spodbujanje državljanov k aktivni vlogi pri krepitvi teh 
pravic s tem, ko sodelujejo v civilni družbi in demokra-
tičnem življenju.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo državljane:
– ozaveščali in informirali o možnostih čezmejnega 

uveljavljanja posameznih pravic državljanov EU: pravice 
do iskanja zaposlitve in dela, do zdravstvenega varstva, 

do izobrazbe in do priznanja poklicnih kvalifikacij, do so-
cialne varnosti, pravice, ki jih imajo državljani kot potniki 
ali turisti, pravice, ki jih imajo državljani kot potrošniki 
blaga in storitev, pravice do udeležbe v demokratičnem 
življenju;

– ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge drža-
vljanov, ki igrajo ključno vlogo pri krepitvi teh pravic 
ter spodbujali javno razpravo o pravicah in dolžnostih 
državljanov, da se dejavno vključujejo v demokratično 
življenje EU.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni:
1. osebam, ki živijo pod pragom revščine (sklop A1),
2. mladim iskalcem zaposlitve, mladim brez ali 

z nizko stopnjo izobrazbe (sklop A2),
3. osebam, starejšim od 65 let (sklop A3),
4. osebam s posebnimi potrebami (sklop A4),
5. osebam brez obveznega zdravstvenega zavaro-

vanja (sklop A5),
6. drugim ranljivim skupinam z ustrezno utemeljitvi-

jo prijavitelja (sklop A6).
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 

na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop A)

Urad bo podprl najmanj po dva projekta, ki bosta 
namenjena vsaki od naštetih ranljivih skupin od točke 
1. do točke 6.

Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi
Projekti namenjeni mladostnikom
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z lju-

dmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč 
ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mre-
že trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi 
so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino 
posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgo-
vine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni oza-
veščanju mladostnikov (učencev tretje triade osnovne 
šole in srednješolcev) o nevarnostih trgovine z ljudmi in 
o načinih novačenja ter jih usposobili za prepoznavanje 
tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega 
obnašanja.

Urad bo sredstva namenil za:
1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposredne-

ga komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol 
(sklop B1),

2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega 
komuniciranja za srednješolce (sklop B2).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli mlado-
stnike v različnih regijah Slovenije in bodo mlade ozave-
ščali z inovativnimi pristopi tudi preko spletnih socialnih 
skupnosti.

Projekt(i) namenjen(i) tujim delavcem (sklop B3)
V času gospodarske krize se povečuje delovno 

izkoriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom 
za opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač, 
kršitve na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje 
z izgubo delovnih dovoljenj, pojavljajo se fiktivni posre-
dniki dela, povečujejo se nezakonite migracije. Kriza je 
tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega 
izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev v različnih 
gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, gostinstvu, 
kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji), ob tem pa 
se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela in morebitne 
prepletenosti s trgovino z ljudmi.

Urad želi podpreti projekt(e), ki bo(do):
– delavcem, predvsem migrantom, nudil(i) informa-

cije za učinkovito uveljavljanje in varstvo njihovih pravic,
– delavce ozaveščal(i) s ciljem zaščite pred izko-

riščanjem,
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– opozarjal(i) na morebitno prepletenost izkorišča-
nja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi,

– delavce informiral(i) o obnašanju, ki zmanjšuje 
tveganja,

– identificiral(i) morebitne žrtve, ki potrebujejo do-
datno podporo in zaščito.

Prednost bo(do) imel(i) projekt(i), ki bo zagotavljal(i) 
neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih 
krajih Slovenije in vključeval(i) tudi druge deležnike, ki 
si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo pravic 
tujih delavcev.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop B)

Urad bo podprl po en projekt namenjen osnovno-
šolcem, srednješolcem in tujim delavcem.

3. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na vse sklope tega javnega 

razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega 
izmed naslednjih pogojev:

– so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom 
o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih 
(samo zasebni zavodi) ali

– imajo pridobljen status humanitarne organizacije 
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

Vloge drugih sub jektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih 
oseb, bodo zavrnjene.

Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih 
bodo izvajali v Sloveniji v letu 2013 in bodo zaključeni 
do 1. novembra 2013.

Prijavitelj lahko na razpis prijavi samo en projekt.
Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu 

z veljavno zakonodajo.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-

den po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacij-

ski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje 
razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustre-
znost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk);

2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta (do 
6 točk);

3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, ute-
meljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 
15 točk);

4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev 
projekta (do 9 točk).

Podrobnejša razčlenitev meril je v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in 

humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 
2013 namenil 86.000,00 EUR, od tega za:

Sklop A Evropsko leto 
državljanov 65.000,00 EUR

Sklop B Boj proti trgovini z ljudmi 21.000,00 EUR

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu 
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazpo-
rediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS do 1. novembra 
2013.

Podrobnejša razčlenitev upravičenih stroškov in pri-
spevkov je v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge morajo prispeti na naslov: Urad Vlade RS za 
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub ljana. 
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na 
naslov Urada najkasneje do 20. maja 2013 do 14. ure. 
Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse 
vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 20. maj 
2013.

Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte 
s spiralo.

Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora biti ozna-
čen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2013 – sklop _ «. 
Prijavitelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno 
označiti, na kateri sklop se prijavlja in sicer z ustrezno 
oznako:

Za projekte sklopa A:
A1 (projekti namenjeni osebam, ki živijo pod pra-

gom revščine),
A2 (projekti namenjeni mladim iskalcem zaposlitve, 

mladim brez ali z nizko stopnjo izobrazbe),
A3 (projekti namenjeni osebam, starejšim od 65 let),
A4 (projekti namenjeni osebam s posebnimi po-

trebami),
A5 (projekti namenjeni osebam brez obveznega 

zdravstvenega zavarovanja),
A6 (projekti namenjeni drugim ranljivim skupinam 

z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja).
Za projekte sklopa B:
B1 (projekti namenjeni učencem tretje triade osnov-

nih šol),
B2 (projekti namenjeni srednješolcem),
B3 (projekti namenjeni migrantskim delavcem).
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v torek, 21. maja 2013 

v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo stro-
kovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, 
ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavite-
lje pozvala, da vloge dopolnijo.

9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opra-
vila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. 
Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se 
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih 
članov komisije.

Po končanem ocenjevanju se vloge za posame-
zen sklop razvrsti glede na povprečno število doseže-
nih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne 
morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za 
posamezen sklop.

Za sklop A bo Urad podprl najmanj po dva projekta, 
ki bosta namenjena vsaki od naštetih ranljivih skupin od 
točke 1 do točke 6. Sredstva, ki bodo ostala, bo urad 
dodelil naslednjim projektom z najvišjim številom točk 
sklopa A, do porabe razpoložljivih sredstev za sklop A.

Za sklop B bo Urad podprl po en projekt namenjen 
osnovnošolcem, srednješolcem in tujim delavcem.

Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, 
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje števi-
lo točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma 
komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno 
številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene 
z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, 
ki je prejel višje število točk pri merilu 1 a – Ustreznost 
projekta glede na cilje razpisa.
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Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini 
največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je 
najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR za sklop 
A in 7.000,00 EUR za sklop B.

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu 
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazpo-
rediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

Izvajalec mora odobreni projekt izvesti v celoti.
10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zah-

tevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke jav-

nega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev za prijavo in – ki ne bodo dosegle zadostnega 
števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči 
direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: organizacije, ki se bodo odzvale na 
razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpo-
zneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.

12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o so-

financiranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada 
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva pre-
jema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj odstopil 
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se naha-
ja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih 
projektov bo na podlagi predloženih končnih poročil iz-
vajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih 
in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na 
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.

13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru 
prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede 
dodelitve sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko 
vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno 
s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko 
sproži upravni spor.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih 

straneh: http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevla-
dne/javni-razpis-2013/ in http://www.ukom.gov.si v ka-
talogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo 
lahko na telefonski številki 01/478-26-21 vsak delavnik, 
med 9. in 15.30, ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lah-
ko dobite na uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, 
tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno 
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo ob-
javljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Urad Vlade RS za komuniciranje

Št. 76-24/2013 Ob-2442/13

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča

Parc. št. 385/3, njiva, v izmeri 1343 m2, njiva, v iz-
meri 1810 m2 in travnik, v izmeri 486 m2, k.o. 1482 – Ra-
govo. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 296.942,40 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 20 % DDV). Nepremičnina se 
nahaja v območju varovanja kulturne dediščine – arhe-
ološko območje Gotensko polje. Kupec se zaveže, da 
bo v primeru potrebnega začasnega posega po doku-
mentaciji PGD, PZI, ki še ni izdelana, investitorju ceste 
takšen poseg dovolil.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, najkasneje 
do 3. 5. 2013, do 8.ure. Na kuverti mora biti pod naslo-
vom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba 
za nakup stavbnega zemljišča – ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varšči-
no v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 76-24/2013 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve raču-
na, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. 
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pi-
snega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik 
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo 
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine 
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba 
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno 
s strani izbranega ponudnika, povečana za strošek se-
stave kupoprodajne pogodbe v višini 203,02 EUR (z 
vključenim 20 %DDV-jem) skladno z veljavnim Cenikom 
za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin ozi-
roma nadomestil za leto 2013 sprejetim s strani Sklada, 
strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu 
zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška in 
strošek cenitve nepremičnine v višini 279,40 EUR (z 
vključenim 20 % DDV-jem). Kupec se nadalje zaveže 
nositi vse stroške v zvezi z zemljiško knjižnim vpisom 
lastninske pravice v njegovo korist in morebitne druge 
stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za 
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti 
kupec.
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Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–ku-
pljeno«.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 3. 5. 
2013, ob 10. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

 Ob-2351/13

Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o sofinancira-
nju projektov za promocijo zdravja in sklepa o izvedbi 
javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promo-
cijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 
Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki ga je sprejel na 47. seji dne 28. 3. 2013 
generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja 

na delovnem mestu v letu 2013 in 2014
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, Slovenija (v nada-
ljevanju: ZZZS) ob pogoju, da bodo finančna sredstva 
zagotovljena z veljavnim finančnim načrtom ZZZS za 
leto 2013 in za leto 2014, s tem razpisom vabi vlagatelje, 
ki s svojimi dejavnostmi, programi ali projekti (v nada-
ljevanju: projekti) neposredno ali posredno prispevajo 
k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi usmeritva-
mi na področju sistema zdravstvenega varstva, izvaja-
njem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja 
ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, da podajo vloge za sofi-
nanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letu 2013 in 2014.

Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam 
v Sloveniji.

I. Predmet javnega razpisa
1. sofinanciranje projektov s področja promocije 

zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematič-
ne ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev 
telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi in 
projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje 
varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede 
organizacije dela, programi in projekti za boljše pozna-
vanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo 
in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukre-
pov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj 
oziroma vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdra-
vstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti 
za širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdra-
vstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem 
in delavcem, in sicer:

– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni 
projekti,

– konkretni programi pri posameznih delodajalcih 
ali organizacijah.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba. Vlaga-
telj lahko na razpisu sodeluje samostojno ali v skupi-
ni (konzorciju). Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, 
ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno pri-
spevajo k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi 
usmeritvami na področju sistema zdravstvenega var-
stva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, določenim 
v razpisni dokumentaciji.

Za sredstva iz naslova sofinanciranja lahko zaprosi-
jo osebe, ki izpolnjujejo hkrati naslednje splošne pogoje:

1. da bodo sredstva namenile:
– za izvajanje nepridobitnih projektov s področja 

promocije zdravja, ki so povezani z uresničevanjem 
ciljev,

– za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali dru-
gih nepridobitnih strokovnih projektov, ki so povezani 
z uresničevanjem ciljev,

– za izvajanje publicistične, promocijske in druge 
medijske dejavnosti, ki je povezana z uresničevanjem 
ciljev;

2. da bodo zagotovile najmanj 10 odstotkov po-
trebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih 
virov. Projekti, ki jih bo ZZZS sofinanciral na podlagi tega 
razpisa, lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 
90 % celotne vrednosti projekta;

3. da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postop-
ku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave 
ali likvidaciji, da imajo na dan oddaje vloge poravnane 
vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacio-
nalno zakonodajo ter da niso bili obsojeni zaradi kazni-
vega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem 
s sodbo, ki je pravnomočna.

Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več 
projektov. Če se na razpis prijavlja več vlagateljev z is-
tim projektom (konzorcij), projekt prijavijo z eno vlogo.

Vlagatelj, ki so mu bila dodeljena sredstva in za 
katerega se ob izvajanju veljavne pogodbe ugotovi, da 
je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na ta javni 
razpis ZZZS za sofinanciranje, to štelo kot izključitveni 
pogoj in bo zato njegova vloga izločena.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na tem razpisu 
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III. Merila, na podlagi katerih se izberejo prejemniki 
sredstev

1. merilo (65 %) – Vsebinska usklajenost projekta 
s cilji in predmetom razpisa:

– prednost bodo imeli projekti, ki imajo svojo cilj-
no javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju 
Republike Slovenije, ali projekti, ki so namenjeni po-
samezni gospodarski dejavnosti na celotnem območju 
Republike Slovenije;

– velikost populacije, kateri bodo rezultati projekta 
namenjeni;

– jasnost namena, ciljev in vsebine projekta;
– pričakovane koristi projekta, merjene s pričako-

vanim ali doseženim izboljšanjem zdravstvenega sta-
nja prebivalstva in zmanjšanjem absentizma zaposlenih 
oseb ter posledičnim zmanjševanjem stroškov deloda-
jalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost 
od dela;

– pomembnost javno zdravstvenega problema, 
s katerim se projekt ukvarja.
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2. merilo (25 %) – Usposobljenost vlagatelja in spre-
jemljivost projekta:

– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj 

s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega projekta s stra-

ni organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega po-
dročja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) 
na celotnem območju Republike Slovenije;

– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih javnostih;
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in 

sprejemljivosti projekta predloži:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj 

s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega projekta s stra-

ni organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega 
področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stran-
ke) na celotnem območju Republike Slovenije (mnenje 
organizacij in združenj, ki projekt podpirajo ipd.).

Prednost bodo imeli vlagatelji, predstavniki deloje-
malcev, ki so organizirani kot reprezentativne zveze ali 
konfederacije sindikatov za območje države, ter pred-
stavniki delodajalcev, ki so organizirani kot gospodarska 
interesna združenja ali zbornice, ki delujejo na območju 
države. Prednost bodo imeli vlagatelji z referencami in 
izkušnjami (že izvedeni projekti…) na opisanem vse-
binskem področju in strokovno verifikacijo vloženega 
projekta.

3. merilo (10 %) – Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali 

natančen opis rezultatov oziroma izdelkov projekta s po-
drobnim terminskim planom izvajanja nalog projekta.

Komisija za vodenje postopka bo na osnovi ocene 
vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zah-
tevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 
2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj zahtevni) in jih 
na tej osnovi tudi finančno ovrednotila.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

ZZZS bo za sofinanciranje projektov na podlagi 
tega razpisa v letu 2013 in 2014 namenil skupno največ 
2.000.000,00 EUR ob pogoju, da bodo za ta namen 
finančna sredstva zagotovljena z veljavnim finančnim 
načrtom ZZZS za leto 2013 in finančnim načrtom ZZZS 
za leto 2014.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo 
potekali v Sloveniji v letu 2013 in/ali 2014, končani pa 
morajo biti najpozneje do 10. novembra 2014.

V. Naslov in rok, do katerega morajo biti predložene 
vloge za sofinanciranje

Vloge morajo prispeti na naslov Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1507 Ljub ljana, tako, da prispejo v vložišče, soba 51, 
najkasneje do 5. 6. 2013, do 10. ure. Pravočasne vlo-
ge so samo tiste, ki jih ZZZS prejme do navedene ure, 
ne glede na to, ali so posredovane po pošti ali oddane 
osebno. Vlagatelji lahko zaprosijo za potrdilo o pravo-
časni vročitvi.

Nepravočasno in nepravilno označeno vlogo bo 
ZZZS izločil in jo po končanem postopku odpiranja vrnil 
vlagatelju.

Če vlagatelj prijavlja več vlog mora oddati vsako 
vlogo v svoji (individualni) ovojnici, sicer bo izločena 
druga in vsaka naslednja vloga oddana skupaj v isti 
ovojnici.

Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti ovojnici, ki 
mora biti jasno označena z napisom: »Ne odpiraj – vloga 

– javni razpis za sofinanciranje projektov«. Na ovojnici 
mora biti označen polni naziv in naslov vlagatelja.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 
vloge nosi vlagatelj. ZZZS v nobenem primeru ni odgo-
voren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka.

VI. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 6. 6. 2013 na 
sedežu ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana in ne bo 
javno. Zapisnik o odpiranju vlog je javen.

VII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa in sklenitev pogodbe

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
s pisnim sklepom o dodelitvi sredstev oziroma obve-
stilom, ki bo sprejet predvidoma najkasneje meseca 
septembra 2013.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni v glasilu ZZZS (Občasnik akti & navodi-
la), ki bo objavljen tudi na spletnih straneh ZZZS.

ZZZS bo prejemnike sredstev hkrati s sklepom 
o dodelitvi sredstev pozval k podpisu pogodbe. Preje-
mniki sredstev se morajo na poziv odzvati v roku 30 dni 
od dneva prejema poziva. V nasprotnem primeru se 
šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za sofinanciranje. 
Če skupno vlogo odda več vlagateljev (konzorcij), mo-
rajo pogodbo v navedenem 30 dnevnem roku podpisati 
vsi vlagatelji. Če pogodbe ne podpišejo vsi vlagatelji se 
šteje, da je vlagatelj (konzorcij) vlogo za sofinanciranje 
umaknil.

VIII. Pritožbeni postopek
Vlagatelj lahko v osmih dneh od prejema sklepa ozi-

roma obvestila vloži pritožbo v kateri natančno opredeli 
razloge zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne mo-
rejo biti pogoji, merila za ocenjevanje, niti ocena vloge.

Vložena pritožba ne zadrži sklenitve pogodb z iz-
branimi vlagatelji – prejemniki sredstev.

IX. Čas in kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani ZZZS, http:www.zzzs.si (rubrika 
Novosti). Razpisno dokumentacijo je možno tudi dvigniti 
v času uradnih ur, vsak delovni dan, razen ob četrtkih, 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS 
od 8. do 12. ure v vložišču poslovne stavbe Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi ce-
sti 24, Ljub ljana. Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo 
naročijo tudi preko e-pošte: natasa.grosar@zzzs.si.

X. Dodatne informacije: dodatne informaci-
je o razpisu posreduje Nataša Grosar, ZZZS, Miklo-
šičeva cesta 24, Ljub ljana, tel. 01/30-77-541, faks 
01/23-12-182, e-pošta: natasa.grosar@zzzs.si, vsak 
delovni dan od 8. do 10. ure.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 0157/2013 Ob-2389/13

Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o razdelje-
vanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske 
jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa 
dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slo-
venija za leto 2013 in Sklepa št. 5/4 sprejetega na 10. 
seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 
11. 12. 2012, objavlja javni zavod Park Škocjanske 
jame, Slovenija

javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem  
v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2013

I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park 
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izde-
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lave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« 
arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno 
dediščino v naseljih, ki ležijo v parku Škocjanske jame. 
Nepovratna sredstva v letu 2013 so namenjena za ob-
novo posameznih objektov z uradno hišno številko.

III. Višina in namen sredstev
V skladu s Programom dela in finančnim načrtom 

prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slo-
venija (v nadaljevanju JZ PŠJ) za leto 2013 in Sklepom 
št. 5/4 sprejetim na 10. seji Sveta parka Škocjanske 
jame dne 11. 12. 2012, je višina razpoložljivih sredstev 
28.000,00 EUR.

Sredstva se namenijo za sofinanciranje obnove kul-
turne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila 
tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma naku-
pov materialov in sicer za:

– plačilo za popravila delov ostrešij tudi z namenom 
manjših izgub energije,

– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje 
oziroma popravilo streh,

– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apne-
nec) za strešne vence,

– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov 
vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu 
izvornih (avtohtoni apnenec),

– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih 
vrat, oken in polken domačij oziroma, v primeru da teh 
ni mogoče restavrirati, za nakup in montažo novih po 
videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije,

– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni 
apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, kolikor 
so tam že bile,

– nakup in montažo dvoriščnih ograj, kolikor so 
zgodovinsko izpričane,

– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, bar-
ve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,

– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov 
(štirn),

– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter 
izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov 
vode,

– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni 
apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,

– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – 
avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mej-
nih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih 
cestah in poteh,

– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apne-
nec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno 
izvedbo posameznega zidu.

IV. Pogoji:
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavaro-

vanem območju parka Škocjanske jame.
V primeru, da bo za posamezno nepremičnino po-

danih več vlog, se upošteva ena vloga na posamezno 
stanovanjsko enoto.

Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objek-
tov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07) po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora prosilec 
k vlogi priložiti le tega.

V. Merila za izbor:
Prijavijo se lahko prosilci, ki so lastniki ali solastniki 

nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjan-
ske jame, ki ima uradno hišno številko in registrirano 
gospodinjstvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.

Višina sredstev, namenjenih posamezni stanovanj-
ski enoti, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem 

enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev 
deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na 
prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del 

razpisne dokumentacije,
– zemljiško knjižni izpisek lastnika(ov), ki ne sme biti 

starejši od 6. mesecev,
– izpisek o registriranem gospodinjstvu v stano-

vanjski enoti,
– potrdilo o upravljanju, kadar je predlagatelj upra-

vljavec nepremičnine z uradno hišno številko,
– izpolnjeno vlogo za kulturovarstveno soglasje Za-

voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) 
z obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; 
velja za vse posege/prosilce,

– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po 
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, 
št. 102/04 in 126/07).

VII. Pridobitev kulturovarstvenega soglasja
Vlogo za pridobitev kulturovarstvenega soglasja 

prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije prilo-
žene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v pri-
logi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturovar-
stvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži 
skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS 
OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturovarstveno so-
glasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom 
arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, 
Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ 
PŠJ za leto 2013« in ga prijavitelj dvigne na sedežu JZ 
PŠJ. Vloge za pridobitev kulturovarstvenega soglasja 
bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpi-
nova 16, 5000 Nova Gorica.

VIII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo 

(prijavni obrazec in vloga za izdajo kulturovarstvenega 
soglasja) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo 
točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in 
napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovra-
tnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske 
jame v letu 2013« in napisom na naslovni strani kuverte: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko 
oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo na naslov: 
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 
Divača.

IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je tri-
deset dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno 
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na 
upravi Park Škocjanske jame ali oddana po pošti s pri-
poročeno pošiljko.

X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela enaintride-

seti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 
14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi 
naslednji delovni dan.

O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prija-
vitelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo 
komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge 
za pridobitev kulturovarstvenega soglasja na ZVKDS 
OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za 
dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve 
prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev 
ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma, ko bo di-
rektorica zavoda na predlog komisije s sklepom odločila 
o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 1403 

Na sklep direktorice se prijavitelj lahko pritoži v 7. 
dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet 
zavoda v roku 14. dni.

XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park Škocjan-

ske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvido-
ma do konca meseca junija 2013.

Pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim 
upravičencem bo komisija pregledala opravljena dela 
in sicer prvič konec meseca avgusta in drugič konec 
meseca oktobra 2013. Komisija bo napisala zapisnik 
o posameznih opravljenih delih upravičenca in podala 
mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opra-
vljenih del. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku 
priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma 
za izvedbo pogodbenih del in izjavo, da je dela izvedel 
skladno z določili pogodbe.

Posamezen upravičenec predloži po končanih 
 delih pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opra-
vljena dela pregleda in poda pisno mnenje o opravlje-
nih delih. Izplačila sredstev bodo nakazana na številko 
transakcijskega računa vsakemu posameznemu upra-
vičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja 
komisije.

XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namen-

sko, za nakup materialov oziroma izvedbo del, ki jih je 
prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebo-
vati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sred-
stev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do 
konca meseca oktobra 2013.

V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni 
izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so 
dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sred-
stva ne bodo nakazana.

V primeru, da komisija ne bo razdelila za to na-
menjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik po-
godbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali 
je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno 
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet 
zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.

XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta 

javni razpis, prijavni obrazec in obrazec »Vloga za izdajo 
kulturovarstvenega soglasja« dostavljen vsem gospo-
dinjstvom v zavarovanem območju parka Škocjanske 
jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.

»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v va-
seh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela 
sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.

Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na 
oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi 
parka.

Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zain-
teresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri 
Marku Požarju, na tel. 05/708-21-10 in Darji Kranjc, na 
tel. 05/708-21-00.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

 Ob-2352/13

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega progra-
ma športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 
Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 30/13) in 16. člena Statu-
ta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) Občina 
Cankova objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Cankova za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa:predmet javnega raz-

pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega 
programa športa Občine Cankova za leto 2013, ki ga 
upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev 
Proračuna Občine Cankova za leto 2013.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na jav-
nem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega 
programa športa:

– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju 

Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in

– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofi-

nanciranje letnega programa športa izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z ve-

ljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na 
območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničevanje 
načrtovanega programa športa,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini (velja za društva),

– da Občini Cankova redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa:

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se 
izvajalcem v proračunu Občine Cankova za leto 2013, 
zagotavlja 9.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna 
vzgoja predšolskih otrok 150,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok 150,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 150,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 400,00 EUR 
5. Športna rekreacija 6.500,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport 50,00 EUR
7. Športne prireditve 1.600,00 EUR

IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa špor-
ta morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 
15. decembra 2013.

V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani 
in izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: zaintere-
sirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 
osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo 
po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predlo-
žitve vlog.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne in-
formacije osebno na Občini Cankova oziroma po 
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tel. 02/54-09-370 (Petra Kegel), vendar najkasneje do 
dneva predložitve vlog.

VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega pro-

grama športa občine Cankova za leto 2013) v omenjeni 
dokumentaciji,

– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o iz-
vajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov 
o izvajalcu),

– priloga 3 v primeru izvajanja programov športa 
v skladu s pravilnikom,

– obrazci 1 – 8 razpisne dokumentacije glede na 
prijavljeno vsebino.

VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova, 
Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje do 27. maja 
2013 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Can-
kova ali poslana po pošti).

Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, 
saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagate-
ljem in ne bodo obravnavane.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova, 

Cankova 25, 9261 Cankova,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofi-

nanciranje programa športa za leto 2013 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo 

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 
2013 opravila v torek, 28. maja 2013.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji 
obveščeni najkasneje 7. junija 2013.

X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, da 
izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne doku-
mentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, 
lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa 
o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa ozi-
roma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.

Občina Cankova

 Ob-2353/13

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 75/94), 7. člena Statuta Občina Cankova (Uradni list 
RS, št. 32/07) in Pravilnika o financiranju kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Cankova (Uradni list RS, št. 21/03), Občina Cankova 
objavlja

javni razpis
o sofinanciranju kulturnih programov in redne 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova  
v letu 2013

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2013. Pred-
videna višina sredstev za ta namen je 3.500,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kul-
turnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti 
na področju Občine Cankova. To so kulturna društva 
in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni 
zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in 
imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani 
za opravljanje programov na področju kulture oziroma, 

da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco 
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo 
v skladu z zakonom o društvih; ter redno letno dosta-
vljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaci-
ji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih 
uspehih-rezultatih.

V letu 2013 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in po-

sameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, 

vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na po-

dročju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravi-

čenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali pro-

jekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zve-

ze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številč-

nimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni 

obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Can-
kova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sredstev za sofi-
nanciranje programov na področju kulturnih programov 
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Can-
kova spremlja in preverja občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kulture, lahko pa tudi druga oseba 
pooblaščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih doku-
mentov je 27. 5. 2013. Vloge za prijavo na javni razpis 
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova s pripisom »Javni razpis – kultura«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa 
župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za 
področju kulture. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi 
sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po 
končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene 
pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine 
Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po tej objavi.
Občina Cankova

 Ob-2354/13

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cankova (Ura-
dni list RS, št. 32/07) in Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov na področju turizma v Občini Cankova (Uradni 
list RS, št. 33/03), Občina Cankova objavlja

javni razpis
o sofinanciranju programov na področju turizma  

v Občini Cankova v letu 2013
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za 

sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 
Cankova za leto 2013. Predvidena višina sredstev za ta 
namen je 6.000,00 EUR.
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Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci pro-
gramov na področju turizma; to so društva, vaške sku-
pnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini 
Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promo-
cijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Pri-
javitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto 
– društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostor-
ske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih 
programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki 
se izvajajo na območju Občine Cankova.

V letu 2013 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posa-

meznikov, v skupni višini 1.500,00 EUR,
– turistične prireditve in akcije, v skupni višini 

4.000,00. EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali pro-

jekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali 

zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številč-

nimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima pri-

javitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge 
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.

Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni 
obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Can-
kova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sredstev za so-
financiranje programov na področju turizma v Občini 
Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služ-
ba, pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga 
oseba pooblaščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih doku-
mentov je 27. 5. 2013. Vloge za prijavo na javni razpis 
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova s pripisom »Javni razpis – turizem«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa 
župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za po-
dročje turizma. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sred-
stev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po konča-
nem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogod-
be o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po tej objavi.
Občina Cankova

Št. 01116-1/2013-22  Ob-2355/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter 
- Vrtojba za leto 2013, (Uradni list RS, št. 7/13) in na 
podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za 
spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Ob-
čini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 67/11, v na-
daljevanju: odlok) Občina Šempeter - Vrtojba objavlja

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij 

v razširjanje dejavnosti in razvoj
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 

Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: 
občina).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje začetnih 

investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 
v Občini Šempeter - Vrtojba.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširja-
nje dejavnost in razvoj.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, 

za izvedbo razpisa je 60.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 
– Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.

V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samo-

stojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zapo-
sleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe 
z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavno-
sti v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju 
Občine Šempeter - Vrtojba v:

– opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev 
novega obrata,

– opredmetena osnovna sredstva za razširitev ozi-
roma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih spre-
memb pro izvoda ali pro izvodnega procesa obstoječega 
obrata, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno-raz-
iskovalni dejavnosti,

– neopredmetena osnovna sredstva.
Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, 

dodeljena istemu poslovnemu sub jektu ne sme preseči 
1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki.

Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki 
ima stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba, v primeru kadar gre za sofinanciranje stroškov 
samozaposlitve.

V primeru sofinanciranja pridobitve patenta, zašči-
te blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve 
patenta za krajšo dobo je upravičenec lahko tudi fizič-
na oseba s stalnim prebivališčem na območju Občine 
Šempeter - Vrtojba ter podjetje, ki je član Primorskega 
tehnološkega parka d.o.o. in ima sedež v Primorskem 
tehnološkem parku d.o.o.

Do sredstev so upravičena podjetja ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega 

razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo oprede-
ljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);

– ne pridobivajo pomoči po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje;

– podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja 
v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz dr-
žavnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči;

– podjetje ima poravnane vse davke in prispevke;
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba.
Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribo-

gojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) 
št. 104/2000;

– podjetja, ki delujejo na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k 
pogodbi;

– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trže-
nja kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k pogod-
bi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od 
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primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce;

– podjetja, ki delujejo na področju sektorja pre-
mogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 1407/2002;

– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za 
najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora;

– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi 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.

VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje 

upravičene stroške:
– stroške materialnih investicij, ki pomenijo inve-

sticijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in 
oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infra-
strukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta);

– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo in-
vesticijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup 
patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepa-
tentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Sloven-

ski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 118/05, 
Računovodski standard 1 – točka 1.47),

– Računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, 
razen tiste programske opreme, ki je potrebna za iz-
vajanje pro izvodnih procesov za začetne investicije in 
investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,

– nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu.
Za začetno investicijo se šteje investicija v opred-

metena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata 
na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Za investicijo 
v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija 
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma 
razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb 
pro izvoda ali pro izvodnega procesa obstoječega obrata 
v Občini Šempeter - Vrtojba predelovalni, storitveni ali 
razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširja-
nje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe 
pro izvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že pro izvaja in 
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prija-
vljene investicije, ki so nastali od 1. 9. 2012 do 30. 8. 
2013.

Povračilo davka na dodano vrednost in davka na 
dobiček/dohodek ni upravičen strošek.

Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter 
opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za 
nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 

55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posame-
zne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se 
štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Instrument 
dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila 
komunalnega prispevka.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil 
v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani 
naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim 
odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazde-
ljena sredstva: upravičenec izgubi pravico do dodelitve 
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odo-
brenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa 
ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziro-
ma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi 

spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano število točk 

razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z naj-
nižjim številom točk.

Merilo Točke

– uvajanje novega pro izvodnega pro-
grama 6

– uvajanje novega storitvenega progra-
ma 4

– začetna investicija 8

– razširitev ali posodobitev obstoječega 
podjetja 3

– podjetja do vključno 5 zaposlenih 6

– podjetja od vključno 6 do 10 zaposle-
nih 4

– podjetja nad 10 zaposlenih 2

– podjetje je v letu 2011 ali v letu 2012 
že prejelo sredstva iz naslova tega ukre-
pa 0

– podjetje še ni prejelo sredstev iz na-
slova tega ukrepa 5

– podjetje, ki investira v Občini 
Šempeter - Vrtojba 5

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj 
navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev 
imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi 
meril.

V primeru, da imata dva ali več upravičencev ena-
ko število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič 
kandidira za sredstva iz naslova ukrepa.

X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-

računska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2013.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 1407 

Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prija-
vljene investicije, ki so nastali od 1. 9. 2012 do 30. 8. 
2013.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do 31. 5. 2013 do 12. ure. 
Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
31. 5. 2013 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 31. 5. 2013 do 12. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter 
- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. 
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj«, z navedenim ukrepom na ka-
terega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom 
pošiljatelja.

Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na 
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo 
v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na 
vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja 
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje po-
samezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, 
bodo s sklepom zavržene.

Odpiranje prispelih vlog bo v ponedeljek, 3. 6. 2013 
ob 17.30 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga 
se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne 
bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) 
in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v določenem roku, bodo zavržene.

O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni. Od-
ločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo 
izdane najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prija-

viteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine, 
za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici 
Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, 
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno doku-
mentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, 
če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove 
posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Do-
kumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
sempeter-vrtojba.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 11. uro na sedežu občine, na tel. 05/33-51-008 
(Anita Manfreda) ali na tel. 05/33-51-000 (Petra Domin-
ko Baša), za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območ-
ni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič 
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredo-
vati kontaktnim osebam po elektronski pošti: anita.man-
freda@sempeter-vrtojba.si, petra.dominko.basa@sem-
peter-vrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.

Občina Šempeter - Vrtojba

Št. 41001-0083/2013 Ob-2357/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11), 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javne-

ga razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih pro-
jektov (Uradni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju 
strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini 
Maribor (štev. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 
2012 in 20. 12. 2012) ter sklepom št. 41001-0083/2013 
-1 o izvedbi javnega razpisa, objavlja Mestna občina 
Maribor

javni razpis
za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letu 
2013 sofinancirala Mestna občina Maribor (v 

nadaljevanju: programski razpis JRPJI-KUL-2013)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in za daljše 

obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v nada-
ljevanju: programov), ki jih bo v letu 2013 Mestna občina 
Maribor sofinancirala na področjih:

– časopisno založniške dejavnosti in neprofitne 
knjižne dejavnosti,

– umetniških programov in kulturno družbenih praks 
(vrhunski umetniški programi, neformalni kulturni pro-
grami, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mla-
dine),

– nekomercialne medijske dejavnosti in kinemato-
grafske dejavnosti,

– nepridobitne likovne razstaviščne dejavnosti.
1.2. Pomen in uporaba pojma »program«:
Izraz »program« se v tem razpisu uporablja za 

označevanje celovitih, zaokroženih in stabilno zasno-
vanih kulturnih dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in 
načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše obdobje. 
»Program« ni posamičen kulturni dogodek oziroma pro-
jekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij 
oziroma projektov.

1.3. Namen javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen ohranjanju in razvoju za 

mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključe-
ni v programe javne službe oziroma v dejavnosti javnih 
zavodov na področju kulture.

1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih 

programov in s tem trajnejšega zadovoljevanja kultur-
nih potreb;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti razno-
vrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške, založni-
ško knjižne in medijske produkcije na območju Mestne 
občine Maribor;

– spodbujanje programov, ki se sistematično po-
svečajo kulturni vzgoji in vključujejo mlade ustvarjalce;

– spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne 
izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem 
obsegu;

– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim nefor-
malnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven 
institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim;

– podpiranje programov, ki se vključujejo v medna-
rodni prostor in s tem prispevajo k promociji Maribora 
v tujini in splošnem kulturnem razvoju Mestne občine 
Maribor;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu 
na območju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovr-
stnih, kakovostnih in zahtevnejših likovnih, fotografskih, 
oblikovalskih in ostalih predstavitev vizualne produkcije 
na območju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti razno-
vrstne, kakovostne in zahtevnejše nekomercialne ki-
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nematografske produkcije na območju Mestne občine 
Maribor.

Navedene ciljne opredelitve ter dosežen standard 
kulturnih dejavnosti v mestu predstavljajo vsebinska 
merila za izbor programov v javnem interesu, ki jih bo 
Mestna občina Maribor sofinancirala. Upravičeni nosilci 
programov v javnem interesu z zgornjimi cilji so lahko le 
organizacije s statusom pravne osebe, ki niso javni za-
vodi ali organizacije javnega prava, predlagan program 
pa mora upoštevati cilje in prioritete mestne kulturne 
politike, mora biti strokovno in vsebinsko relevanten, 
v predstavljenih načrtovanih vsebinah mora biti merljiv, 
uresničljiv ter časovno opredeljen. Sofinancirani bodo 
programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma 
ovrednoteni višje.

1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanci-
ranju stroškov dela ter splošnih in programskih material-
nih stroškov izbranih kulturnih organizacij.

1.6. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge 
za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10).

2. Razpisna področja
Mestna občina Maribor bo zagotovila sredstva za 

sofinanciranje programov na naslednjih razpisnih po-
dročjih za navedene vsebinske sklope znotraj razpisnih 
področij:

2.1. nepridobitna časopisna in knjižna založniška 
dejavnost:

– sofinanciranje časopisne založniške dejavnosti je 
namenjeno programom, ki s svojo izdajateljsko dejavno-
stjo skrbijo za objave kritične misli ter analize sodobnih 
ter preteklih (zgodovinskih) kulturnih dogajanj v Mari-
boru in v širšem regionalnem prostoru ter s tem dajejo 
prostor kulturni in kulturno zgodovinski refleksiji, s čimer 
omogočajo artikulacijo kritične inteligence in njen vpliv 
na podobo Maribora;

– sofinanciranje neprofitne knjižne založniške de-
javnosti je namenjeno programom kvalitetnega izvirnega 
leposlovnega in humanističnega založništva del prete-
žno mariborskih avtorjev oziroma s tematiko o Mariboru 
in regiji. Ob izdajateljski dejavnosti so pomembna se-
stavina programov tudi dejavnosti, ki promovirajo knjigo 
in kulturo branja;

2.2. umetniška dejavnost in ustvarjalne kulturne 
prakse; v okviru področja je sofinanciranje namenjeno:

– podpori vrhunskim umetniškim programom v la-
stni produkciji organizacij, ki so s svojimi mednarodno 
odmevnimi vrhunskimi dosežki (tekmovalnimi rezultati, 
strokovne ocene nastopov ipd.) posebej pomembne za 
mesto Maribor, ga mednarodno predstavljajo ter vzpo-
stavljajo sodelovanja s priznanimi kulturnimi dejavniki 
v državi in v svetu, obenem pa permanentno skrbijo za 
umetniški razvoj novih generacij ustvarjalcev in pou-
stvarjalcev;

– programom t.i. neformalnih kulturnih praks s pri-
čakovanimi pozitivnimi družbenimi učinki, pri čemer se 
z izrazom »neformalne kulturne prakse« označuje različ-
ne interdisciplinarne kulturne programe in transkulturne 
dejavnosti, ki delujejo izven institucij v tako imenovanem 
subkulturnem okolju ali v soodvisnosti z njim, za njiho-
vo dejavnost pa so značilni multikulturalnost, neodvi-
snost organizacijskih in produkcijskih struktur, umetni-
ško ustvarjanje, ki afirmira različne procese socialne 
emancipacije in družbene angažiranosti, spodbujanje 
skupnostnih in participatornih kulturnih aktivnosti, ter po-
udarek samopremisleku lastne kulturno-družbene vloge 
in raziskovanju subkulturnih dejavnosti;

– programom novih kulturnih praks, ki temeljijo na 
raziskovanju, produkciji in postprodukciji na področju 
umetnosti novih medijev, oziroma je pri njihovem delo-
vanju ključna uporaba novih tehnologij. Od izvajalcev 
se pričakuje, da v svojih programih zagotavljajo visoko 
raven umetniške ustvarjalnosti in strokovnega obvla-
dovanja novih medijev ter da načrtno širijo dostopnost 
in vedenje o novih oblikah umetniškega izražanja in 
področjih kulturnega delovanja tudi v širšo kulturno 
javnost;

– programom kulturne ustvarjalnosti mladih, ki omo-
gočajo in vzgojno razvijajo kulturno ustvarjalnost dijakov 
mariborskih srednjih šol. Od programov se pričakuje 
povezovanje učnih vsebin s prostočasnimi kulturnimi 
aktivnostmi ter lastna produkcija na zadovoljivi umetni-
ško ustvarjalni ravni;

2.3. medijska kulturna ustvarjalnost in kinemato-
grafska dejavnost:

– sofinanciranje nekomercialne medijske dejavno-
sti, to je radijskih ali televizijskih programov, ki izpolnju-
jejo zahteve 80. oziroma 81. člena Zakona o medijih, 
pri čemer se sofinancira programe, namenjene kulturni 
produkciji in obveščanju o umetniških in širše kulturnih, 
izobraževalnih, znanstvenih, športnih ipd. dogajanjih, 
katerih specifična ciljna publika so mladi (dijaki in štu-
denti), mladi pa so v veliki meri vključeni tudi v ustvar-
janje programskih vsebin; od prijavljenih programov se 
pričakuje, da bodo zagotavljali redno obveščanje o ume-
tniških programih in ustvarjalnih kulturnih praksah v Ma-
riboru, še zlasti o mladinski kulturni ustvarjalnosti ter 
o neformalnih in novih kulturnih praksah;

– sofinanciranje programa nekomercialne kinema-
tografske dejavnosti, to je programa, s katerim izvajalec 
vzpostavlja v mestu ponudbo različnih filmskih zvrsti, ki 
niso vključene v redno komercialno filmsko distribucijo 
in ki s specifično nekomercialno kinematografsko dejav-
nostjo prispeva k vzgoji filmske publike, širjenju kulturnih 
vrednot ter razvijanju kulturnih potreb;

2.4. drugi programi v kulturi:
– sofinanciranje nepridobitne likovne razstaviščne 

dejavnosti, to je programov, ki kontinuirano in celoletno 
izvajajo razstaviščno dejavnost ter omogočajo pred-
stavitev kvalitetnih vizualnih del avtorjev iz domačega 
okolja, države in tujine ter imajo zato zagotovljen stalen 
razstaviščni prostor. Ob predstavitvah in popularizacije 
stroke so pomemben del programa tudi dejavnosti, ki 
prispevajo k vzgoji in širjenju vrednot na področju tra-
dicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s foto-
grafijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in oblikovanjem. 
Sofinanciranje ni namenjeno prodajnim galerijam, kjer 
je prodaja vizualnih umetniških del osnovna oziroma 
primarna dejavnost.

3. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih programov bo 

Mestna občina Maribor zagotovila s proračunom za leto 
2013, in sicer na proračunskih postavkah:

– 127101 Programi v javnem interesu (za nepri-
dobitno časopisno in knjižno založniško dejavnost) 
87.088 EUR,

– 127102 Programi v javnem interesu (za umetni-
ško ustvarjanje in posredovanje) 187.830 EUR,

– 127103 Programi v javnem interesu (za ne-
pridobitno medijsko in kinematografsko dejavnost) 
37.800 EUR,

– 360106 Programi v javnem interesu – dejavnost 
likovnih razstavišč (za nepridobitno likovno razstaviščno 
dejavnost) 19.800 EUR.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih programov za njiho-
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vo izvajanje v letu 2013 in v okviru porabe proračunskih 
sredstev za leto 2013 do 31. 12. 2013.

5. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za so-

financiranje kulturnih programov v javnem interesu iz 
sredstev tega razpisa, so kulturne organizacije s statu-
som pravne osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in 
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna 
ustanova, oziroma so gospodarske organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti na razpi-
snih področjih.

Odgovorna oseba izvajalca programa v zadevah 
tega razpisa je odgovorna oseba upravičene osebe.

6. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški dela ter ma-

terialni stroški (programski stroški in neprogramski splo-
šni stroški) izvajalca. Splošni neprogramski materialni 
stroški in stroški dela izvajalca, ki izvaja več programov 
oziroma dejavnosti, so upravičeni stroški samo v deležu, 
ki se nanaša na prijavljen program. V primeru prijave 
programa, ki sicer traja več let, so upravičeni stroški 
programa za financiranje iz tega razpisa le stroški, ki na-
stanejo v letu 2013 in so posledica izvajanja programa 
v letu 2013. Neupravičeni stroški programa vedno pred-
stavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.

Upravičeni stroški programa so stroški,
– ki so povezani s prijavljenim programom in so nuj-

no potrebni za uspešno pripravo in izvedbo programa,
– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku dokumen-

tirani; nepredvideni nujni stroški programa lahko dose-
gajo največ 5 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov 
programa,

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslova-
nja, zlasti glede stroškovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti, ovrednoteni pa v okviru občih meril ter ve-
ljavne prakse na področju kulture v Republiki Sloveniji,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-

virnih dokazil.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihod-

ki izvajalca za prijavljen program večji od predvidenih 
izdatkov za upravičene stroške programa, se ustrezno 
zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. Pove-
čanje upravičenih stroškov programa ne povečuje sred-
stev Mestne občine Maribor.

Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno 
finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenje-
ne možnosti drugih virov financiranja programa se lahko 
Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje le dela 
upravičenih stroškov programa. Pri tem velja omejitev, 
da skupna sredstva financiranja prijavljenega programa 
iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih 
stroškov programa, delež sredstev iz proračuna MO 
Maribor vključno s sredstvi institucij, ki jih financira MO 
Maribor, pa ne sme presegati 70 odstotkov prihodkov 
prijavitelja za prijavljeni program.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Izvajalec na območju MOM najmanj tri leta 

kvalitetno izvaja dejavnosti na razpisanem področju, 
na katerega sodi prijavljeni program. oziroma imajo no-
silni prijaviteljevi izvajalci programa najmanj petletne 
izkušnje z izvajanjem primerljivih programov, pri čemer 
izvajalec izkaže kvalificiranost z referencami. Kakovost 
dosedanjega izvajanja programa oziroma referenc oceni 
strokovna komisija.

2. Izvajalec ima zagotovljene prostore in opre-
mo, primerno za izvajanje prijavljenega programa.

3. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do 
Mestne občine Maribor. Pogodbene obveze v prime-
ru predhodnih pogodb z Mestno občino Maribor za so-
financiranje kulturnih programov ali projektov pa je iz-
polnil.

4. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogo-
jev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi samo en pro-

gram, v katerem navede izbrano razpisno področje ter 
vsebinski sklop, ki je osrednja oziroma najpomembnejša 
vsebina programa. Upoštevana bo le ena (prvo prispela) 
vloga izvajalca.

2. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati pro-
grama ali dela programa, ki je sofinanciran iz drugih 
razpisov MO Maribor.

3. Prijavitelji, ki so ali bodo pridobili sredstva za 
sofinanciranja prijavljenega programa ali svojih drugih 
programov oziroma projektov, ki jih izvajajo v letu 2013 
iz virov, namenjenih financiranju Evropske prestolni-
ce mladih 2013, prijavi obvezno priložijo kopije vseh 
pogodb o sofinanciranju s strani Evropske prestolnice 
mladih. Prijavitelji, ki tovrstnega sofinanciranja nimajo, 
kot tudi tisti, ki imajo, to potrdijo s posebno izjavo.

4. Izvajalec programa dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
gramu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.

7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni pro-
grami:

1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa 
ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 
tega razpisa.

2. Program ni pridobitno naravnan.
3. Program je celovit, strokovno utemeljen ter 

jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
4. Program ima razviden časovni plan in načr-

tovane učinke.
5. Program se organizacijsko in prostorsko izvaja 

na območju Mestne občine Maribor.
6. Program bo realiziran v letu 2013; če je za-

snovan kot večletni program, so posebej načrtovane 
dejavnosti, ki bodo izvedene v letu 2013.

7. Program je izvedljiv – izvajalec ima potrebne 
prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre 
za izvedbo programa.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno na-
vesti vsebine programa, ki jih izvaja izključno v lastni 
produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi 
izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, pro-
storsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi 
avtonomni izvajalci.

9. Program ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, v katerem so odhodki usklajeni s prihodki.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

Vloge izvajalcev, ki niso upravičene osebe, ali ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz točke 7.1. v podtočkah 1, 
2 in 3, iz točke 7.2 v podtočkah 1,2 in 3 ter iz točke 7.3 
v podtočkah 5 in 6 in 9, bodo izločene in zavržene kot 
neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev oceni stro-
kovna komisija.
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8. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:

1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo pro-
grama (do 15 točk).

2. Reference organizacije izvajalca v doseda-
njem izvajanju programov na prijavljenem področju 
v Mestni občini Maribor (do 10 točk).

3. Umetniške oziroma strokovne reference oseb, 
ki bodo izvajale vsebine programa (do 10 točk).

4. Nacionalne – mednarodne reference izvajalca 
na razpisanih področjih (do 10 točk; velja le za vsebinski 
sklop vrhunski umetniški programi).

5. Izvajalec ima status organizacije posebnega 
pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o pri-
dobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).

6. Raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih 
vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno 
opredeljeni cilji programa (do 30 točk).

7. Program ima razviden časovni plan, njegovo 
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi 
(do 15 točk).

8. Kakovost predstavitve programa v vlogi (do 
10 točk).

9. Komercialna naravnanost programa (od 0 do 
15 točk).

10. Program dopolnjuje in zaokrožuje program-
sko ponudbo na območju Mestne občine Maribor (do 
10 točk).

11. Izvajalec v programu razvija prostovoljstvo 
(do 5 točk; velja le za vsebinska sklopa neformalni 
kulturni programi ter mladinska kulturna ustvarjalnost).

12. Program je realno finančno ovrednoten in 
uravnotežen (do 15 točk).

13. Delež lastnih sredstev izvajalca oziroma dru-
gih sredstev v načrtovanih sredstvih za izvedbo progra-
ma, ki ne izvirajo iz proračuna Mestne občine Maribor ali 
sredstev za projekt EPK 2012 (do 10 točk).

9. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Me-

stne občine Maribor (sklep štev. 03201-9/2008 z dne 
16. 10. 2012, 18. 10. 2012 in 20. 12. 2012) in jo sesta-
vljajo predsedniki strokovnih komisij za posamezna po-
dročja kulture, bo pravočasne in popolne vloge upravi-
čenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, 
ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne 
točke razpisa.

V izbor za sofinanciranje se uvrstijo programi z ve-
čjim številom doseženih točk med prijavljenimi programi 
za posamezen vsebinski sklop razpisnega področja, pri 
čemer pa morajo pri naslednjih kriterijih doseči vsaj mi-
nimalno število točk: pri kriteriju 6 najmanj 20 točk, pri 
kriteriju 7 najmanj 10 točk in pri kriteriju 9 ne manj kot 
-5 točk. V primeru enakega števila točk ima prednost 
program z večjim številom točk pri kriterijih z določenim 
minimalnim številom točk.

Število odobrenih programov v posameznem vse-
binskem sklopu je odvisno od celovitosti izpolnjevanja 
razpisnih ciljev, pri čemer lahko za sofinanciranje v po-
sameznem vsebinskem sklopu strokovna komisija izbe-
re največ tri programe.

Pri predlogu višine odobrenih sredstev sofinancira-
nja za posamezen program upošteva strokovna komisija 
obseg razpoložljivih sredstev, kakovost programa in pre-
glednost njegove finančne strukture, obseg in zahtevnost 
programa, možnost drugih virov financiranja ter število 
prejetih točk. Med izbranimi programi izvajalcev ni pri-
merljiva višina odobrenih sredstev z višino prejetih točk.

Za vsako od področij financiranja iz točke 3 tega 
razpisa bo določena tudi rezervna lista dodatnega fi-

nanciranja izbranih programov v primeru neporabljenih 
sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe programov ipd.

Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamič-
no odločbo, s katero odloči o odobritvi in obsegu sofi-
nanciranja, ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
programa.

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se 
na podlagi rezervne liste odobri povečan obseg sofi-
nanciranja že odobrenega programa. Z novo odločbo 
se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi 
sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga 
za sklepanje pogodb o sofinanciranju programov.

10. Razpisni rok: razpis se prične 26. 4. 2013 in se 
zaključi 27. 5. 2013.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec 

št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa 

(obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-

roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev 
(obrazec št. 2),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan 

vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega od-

stavka so:
– dokazilo o pravnem statusu, sedežu, registriranih 

dejavnostih in obdobju delovanja (izpisek AJPES iz Po-
slovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejše od 
6 mesecev in iz katerega so razvidni: sedež organiza-
cije, datum vpisa v register, glavna in druge registrirane 
dejavnosti),

– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosa-
na izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika o so-
delovanju (v primeru, da izvajalec v vlogi navaja partner-
sko sodelovanje z drugimi izvajalci),

– dokazilo o pridobitvi statusa organizacije v jav-
nem interesu na področju kulture (v primeru, da ima 
izvajalec tak status),

– dokazila o referencah nosilcev programa (v pri-
meru, da izvajalec na razpisnem področju ne deluje 
vsaj tri leta),

– kopije pogodb in aneksov z Evropsko prestolnico 
mladih 2013 ter pripadajoče programske priloge (v pri-
meru sofinanciranja programov ali projektov prijavitelja 
iz sredstev projekta Evropska prestolnica mladih 2013),

– dokazilo o zagotavljanju prostorskih pogojev, ki 
jih ima izvajalec za izvedbo programa (kot dokazilo se 
upoštevajo najemne pogodbe ali dokazilo o lastništvu; 
ne prilagajo izvajalci, ki pogodbeno izvajajo programe 
v prostorih, ki so javna kulturna infrastruktura MOM);

– dokazila o izpolnjevanju razpisnega pogoja o naj-
manj triletnem izvajanju primerljivega programa na po-
dročju MOM (kot dokazilo se upotevajo kopije oziroma 
navedba številk in predmeta pogodb o s strani MOM 
sofinanciranih kulturnih programih/projektih v zadnjih 
treh letih.
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Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si 
(Razpisi in javne objave), natisnjeni obrazci s spletne 
strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko doku-
mentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na Uradu za 
kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 
ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (pone-
deljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 
17. ure in petek od 8. do 13. ure).

12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavite-
lji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati 
v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno 
v predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporo-
čeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v spre-
jemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. 
Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih ura-
dih oziroma pisarnah mestne občine Maribor, ne bodo 
ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na spre-
dnji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga 
ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 
je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta stri-
nja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo 
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot pripo-
ročeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga JR-
PJI-KUL-2013«.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko 
spletne aplikacije do vključno 27. 5. 2013 in ni bila odda-
na priporočeno s povratnico na pošto do vključno 27. 5. 
2013, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana 
v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 27. 5. 
2013 do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija po določbah točke 11, oziroma 
ni poslana ali oddana na način, kot je zahtevan v točki 
12 (velja tudi za dopolnitve vlog).

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 

vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Komi-
sija za odpiranje vlog bo pričela s postopkom odpiranja 
prispelih vlog dne 30. 5. 2013 ob 10. uri, v prostorih 
Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso bile vložene 

v sprejemni pisarni,

– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega izvajalca 

(presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog ugotovlje-

no, da so njihove vloge formalno nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvam vloge v določenem roku. Vloge, ki 
v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopol-
njene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila 
iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vložena, ni 
popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, 
župan zavrže s sklepom.

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Mari-
bor bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku 
odpiranja vlog obvestil izvajalce o predlogu strokovne 
komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavlje-
nega programa. Izvajalcu bo določen rok, do katerega 
bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. 
V primeru, da v času izdaje obvestil proračun Mestne 
občine Maribor za leto 2013 še ne bo sprejet, bodo v ob-
vestilih predlagane vrednosti sofinanciranja le okvirne.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil 
o sofinanciranju posameznega programa. Odločbe bodo 
izdane po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor 
za leto 2013, v odločbah bo upoštevan dejanski obseg 
proračunskih postavk za namene tega razpisa, zato 
se zneski sofinanciranja programov v odločbah lahko 
razlikujejo od okvirnih zneskov po predlogu komisije. 
Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor z izvajalci 
izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programa.

V primerih, ko bo predlagano bistveno nižje sofinan-
ciranje programa glede na predviden delež sredstev Me-
stne občine Maribor v finančni konstrukciji programa, pri-
kazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izvajalcem pred 
podpisom pogodbe usklajena finančna konstrukcija in 
načrtovana izvedba programa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjeva-
nja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru 
programa ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina 
Maribor spremeni odločitev ter z izvajalcem programa 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti (npr. če program ni izveden) Mestna občina Maribor 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do 
dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo 
in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor: Bojan Labovič (tel. 02/22-01-291, e-pošta: bo-
jan.labovic@maribor.si.

Mestna občina Maribor

Št. 3542 6-3/2013-407 Ob-2381/13

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah 
na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik tedni-
ka, št. 1/99) in Odloka o pokopališki in pogrebni dejav-
nosti ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, 52/00 in 
Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/07) objavlja 
Občina Trnovska vas

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke 

in pogrebne dejavnosti v Občini Trnovska vas
1. Koncedent: Občina Trnovska vas, Trnovska 

vas 42, 2254 Trnovska vas.
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2. Predmet koncesije je izvajanje gospodarske jav-
ne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini 
Trnovska vas:

– pokopališka dejavnost zajema naslednja dela:
– izkop in zasutje jame ter zaščita sosednjih gro-

bov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– določanje mesta, datuma in ure pokopa, pravi-

loma v dogovoru z naročnikom in predstavnikom verske 
skupnosti,

– opravljanje drugih nalog, ki so določene z Zako-
nom in z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, 52/00 in Uradni 
vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/07) ter v skladu s kra-
jevnimi običaji glede pokopaliških dejav nosti;

– pogrebna dejavnost zajema naslednja dela:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– izvajanje pokopališke dežurne službe in
– druga dela, ki so posebej dogovorjena z upra-

vljavcem pokopališča.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-

ljuje za pokopališko in pogrebno dejavnost na pokopa-
lišču v Trnovski vasi.

4. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podelijo le enemu koncesionarju. Koncesionar 
lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po na-
ravi združljive s koncesionirano dejavnostjo.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 10 let 
in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

6. Kandidati za pridobitev koncesije so lahko pravne 
ali fizične osebe, ki so registrirane in izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve konce-
sije in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja.

Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– tehnična opremljenost z najmanj 1 pogrebnim 

avtomobilom in strokovna opremljenost z najmanj 6 
osebami,

– poslovni prostori s prijavno pisarno,
– pogoj vsaj ene reference s področja, za katero se 

podeljuje koncesija.
7. Navodila za izdelavo popolne prijave:
Prijavitelji morajo vse dokumente skrbno pregledati 

in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta. 
Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označe-
no, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani 
z žigom prijavitelja.

Morebitne popravke mora prijavitelj opremiti z ži-
gom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi pri-
javne dokumentacije morajo zloženi po vrstnem redu, 
kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Vsi zneski morajo biti izraženi v EUR.
Vzorec pogodbe mora biti s strani prijavitelja para-

firan in ožigosan.
Prijava mora vsebovati naslednje obrazce oziroma 

dokumente:
– obrazec Podatki o prijavitelju (obrazec 1),
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

dejavnosti (obvezna priloga: kopija odločbe in/ali do-
voljenja,

– izjavo, da prijavitelj sprejema pogoje razpisne 
dokumentacije in o izpolnjevanju drugih pogojev (obra-
zec 2),

– izjavo, da razpolaga z zadostnim strokovnim ka-
drom in drugimi tehničnimi sredstvi ter opremi za izvaja-
nje dejavnosti (obrazec 3),

– program izvajanja dejavnosti, ki je predmet 
koncesije z vidika kadrov, organizacije dela, strokov-
ne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno 
operativnega in razvojnega vidika (razvojni program in 
poslovni načrt),

– ponudbene cene za storitve, za katere se pode-
ljuje koncesija (obrazec 4),

– referenčno potrdilo o kakovosti opravljanja tovr-
stnih storitev (obrazec 5),

– izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
(obrazec 6),

– izjavo o nekaznovanosti (obrazec 7),
– izjavo, da bo predložil zavarovalno polico o za-

varovanju odgovornosti za škodo, ki jo pri ali z opra-
vljanjem koncesionirane dejavnosti lahko povzročijo pri 
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam, 
tudi koncedentu (obrazec 8),

– izjava o zagotavljanju dodatnih ugodnosti za upo-
rabnike (obrazec 9),

– izjava o razpolaganju s poslovnimi prostori s pri-
javno pisarno (obrazec 10),

– vzorec pogodbe (obrazec 11).
Na osnovi podpisanih izjav prijavitelja bo konce-

dent lahko opravil, na podlagi v ta namen posredovanih 
zahtevanih podatkov o prijavitelju, poizvedbo oziroma 
pridobil dokazila, potrebna za odločanje v postopku, iz 
uradnih evidenc, v skladu s petim odstavkom 139. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10).

8. Razpisno dokumentacijo z navodili lahko pri-
javitelji dvignejo v sprejemni pisarni Občinske uprave 
Občine Trnovska vas vsak delavnik med 8. in 15. uro, 
v petek do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani občine www.trnovska-vas.si. Pri-
javitelji lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi 
z razpisno dokumentacijo pisno ali po elektronski pošti 
na naslov joze.potrc@trnovska-vas.si, do vključno 10. 5. 
2013 do 11. ure.

9. Merila za izbiro prijavitelja so:

– ponudbena cena za storitve 
(vključno z DDV), za katere se podeljuje 
koncesija  40 točk

– pisne reference za storitve, za 
katere se podeljuje koncesija  30 točk

– strokovna usposobljenost ter 
tehnična opremljenost za izvajanje vseh 
razpisanih del 20 točk

– morebitne dodatne ugodnosti za 
uporabnike  10 točk

10. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje števi-
lo točk, če izpolnjuje preostale pogoje iz javnega razpi-
sa. V primeru enakega števila točk bo izbran prijavitelj, 
ki bo dosegel najvišje število točk pri merilu ponudbena 
cena za storitve (vključno z DDV), za katere se podeljuje 
koncesija.

11. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 
Trnovska vas, s pripisom » javni razpis – koncesija po-
kopališka in pogrebna dejavnost – Ne odpiraj«. Na hrb-
tni strani mora biti označen naslov prijavitelja.

12. Rok za oddajo prijav je do vključno 16. 5. 2013, 
do 11. ure. Obravnavale se bodo prijave, ki bodo do tega 
datuma in ure prispele v sprejemno pisarno občinske 
uprave Občine Trnovska vas. Odpiranje prijav bo poteka-
lo dne 16. 5. 2013, ob 12. uri na sedežu Občine Trnovska 
vas, ne glede na to, ali so prijavitelji oziroma pooblašče-
ni predstavniki prijaviteljev navzoči ali ne. Navzoči pred-
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stavniki prijaviteljev pred začetkom javnega odpiranja iz-
ročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem 
odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili poobla-
stila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja 
prijav. Prijave bo odpirala in ocenjevala strokovna komi-
sija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa 
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju prijav. 
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo. 
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritož-
ba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem 
se sklene koncesijska pogodba, ki jo podpiše župan.

Prepozne in nepravilno označene prijave se štejejo 
kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. 
Kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebi-
stvena, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj 
prijave v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo 
ustrezno dopolnil, se bo prijava zavrgla.

13. Občina Trnovska vas si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijaviteljev in ponovi razpis. Občina 
v tem primeru ni odškodninsko odgovorna.

14. Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani občine.

Občina Trnovska vas

Št. 430-0012/2013-1 Ob-2388/13

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12), Odloka o proračunu Občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 106/12) in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na 
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 
do leta 2013 (Uradni list, št. 25/08, 1/09) objavlja Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

javni razpis
za sofinanciranje programa pospeševanja in 

ohranjanja kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2013

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec za 
leto 2013.

Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski pro izvodnji 

kmetijskih pro izvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovi-
tvi ES

1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe 
Komisije (ES) št. 1857/2006)

1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5. člen ured-
be komisije (ES) 1857/2006)

1.3. Usposabljanje in informiranje članov kme-
tijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) 
št. 1857/2006)

2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetij-
skih pro izvodov

2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(ukrep de minimis)

2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis)

2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnil-
nih dejavnosti (ukrep de minimis)

3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih po-
moči

3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
V letu 2013 imajo prednost pri razpisu vloge na 

ukrepa:
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih 

šol.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja, v katerih šte-

vilo zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Med ta podjetja (mi-
kropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) 
št. 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska gospodarstva. 
Upravičenci so natančneje opredeljeni pri posameznem 
ukrepu.

Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski pro izvodnji 

kmetijskih pro izvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovi-
tvi ES

1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe 
Komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo 
kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti in 
izboljšanju velikostne in posestne strukture zlasti kmetij, 
ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja.

Cilj: Zmanjšanje pro izvodnih stroškov, izboljšanje 
preusmeritve pro izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohra-
njanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 
higienskih razmer ali standardov za boljše počutje živali.

Višina pomoči:
– do 30 % na ostalih območjih,
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah v pri-

marno pro izvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % na ostalih območjih ali do 50 % upravi-

čenih stroškov pri naložbah v primarno pro izvodnjo na 
območjih z omejenimi dejavniki kadar je upravičenec 
mlad kmet. Pomoč se odobri kolikor so naložbe opre-
deljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih letih 
od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodar-
stva,

– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10 % upravi-
čenih stroškov celotne naložbe, če je nakup kmetijskih 
zemljišč sestavni del celotne investicije,

– najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno 
naložbo je 2500 €,

– najvišji znesek naložbe za dostope do kmetijskih 
gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z ve-

ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja,

– končana naložba mora izpolnjevati novo uvedene 
minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega 
počutja živali,

– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so sestavni 
del novogradnje hleva morajo dosegati standarde nitra-
tne direktive,

– naložba mora izpolnjevati enega izmed ciljev: 
zmanjšanje pro izvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev pro izvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri 
kmetijskih poslopjih, če gre za nadomestitev objekta 
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,

– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodar-
stva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati 
v soglasju z lastnikom.

Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema 

za krmljenje, molžo, izločke, rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno s pripada-

jočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripa-

dajočo opremo,
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B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % 
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča se-
stavni del celotne investicije,

C. prva postavitev ali obnova travniških sadovnja-
kov,

D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obo-
re,

E. naložbe v agromelioracijska dela na kmetijskih 
zemljiščih (stroški drenažnih del in čiščenja vodnih jar-
kov niso opravičljivi stroški),

F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in 
zemljišč (dovozne poti, poljske poti),

G. naložbe v nakup novih ali rabljenih kmetijskih 
strojev.

Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih stro-

jev in kmetijske opreme vključno z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških sadovnja-

kov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane 

paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo 
živali z vodo (nakup pašnega aparata, ograd, obor in 
opreme za oskrbo živali z vodo na pašniku),

– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v višini 10 % 
opravičljivih stroškov celotne investicije,

– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravna-

njem terena in vzpostavitvijo travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo pro-

jektov (honorarji arhitektov, študij izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za namakanje 

in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospo-

darstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravi-

čenec že izvedel, ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo 
sredstev,

– samostojne naložbe ali obnove gnojne jame in 
gnojišča niso upravičeni stroški. Ti stroški so upravičeni 
le, če so sestavni del novogradnje hleva,

– samostojen nakup kmetije in kmetijskih zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena pro-

izvodnji pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mle-
ko in mlečne pro izvode,

– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, dr-
žavni ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene po-
moči posameznemu upravičencu ne sme preseči 
400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let 
ali 500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi 
možnostmi (OMD).

Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sred-
stev so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev, s sedežem v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec.

1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe 
komisije (ES) 1857/2006)

Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradi-
cionalne krajine in stavb na območjih določenih v Stro-
kovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine 
za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na 
podeželju.

Višina pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah name-

njenih ohranjanju nepro izvodne dediščine na območjih 
z omejenimi dejavniki (ali do 50 % na območjih izven 
OMD),

– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah za 
ohranjanje kulturne dediščine na pro izvodnih kmetijskih 
poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50 % 
na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči pove-
čanja pro izvodnje zmogljivosti,

– do 60 % dodatnih stroškov nastalih zaradi upo-
rabe tradicionalnih materialov na območjih z omejenimi 
dejavniki (ali do 50 % na območjih izven OMD),

– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z ve-

ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja,

– naložba mora biti skladna z izdanimi kulturno 
varstvenimi pogoji,

– objekt ali območje kjer stoji objekt mora biti vklju-
čen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne 
dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec. Kolikor ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti 
mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine 
pomemben,

– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospo-
darstva morajo biti lastniki objekta pro izvodne ali nepro-
izvodne dediščine.

Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov nepro izvodne 

dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).

Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih 

objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro izvodnih 

objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti),

– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo ob-
nove (vključno s stroški honorarjev arhitektov, študij 
izvedljivost).

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospo-

darstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sred-

stev so kmetijska gospodarstva, s sedežem Občini Do-
brova - Polhov Gradec.

1.3 Usposabljanje in informiranje članov kme-
tijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) 
št. 1857/2006)

Namen: Pri programu izobraževanja kmetov se so-
financirajo izobraževanja in usposabljanja kmetov in 
organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih 
organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraže-
vanja.

Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega go-
spodarstva z različnimi oblikami informiranja in uspo-
sabljanja ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih go-
spodarstev.
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Višina pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencio-

niranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil 
v denarju pro izvajalcem.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje kmetov mora 

k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposa-
bljanja,

– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora za-
gotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na 
območju občine,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupi-
nah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 

tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejav-
nosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja (npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve 
ali oglaševanje),

– na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanja na njih,

– publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali 

izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, raz-

stav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, 
strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih po-
svetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, stroški 
izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izo-
braževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, 
sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad po-
deljenih v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na 
zmagovalca,

– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja 
kot so računovodske storitve, davčno svetovanje, ipd),

– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in sple-
tišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih 
iz dane regije ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so 
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni 
pro izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v pu-
blikaciji.

Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake 

in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so izvajalci 

storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti name-
nov točke 1.3 in katerih storitve so namenjene članom 
kmetijskih gospodarstev območja občine.

2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetij-
skih pro izvodov

2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(ukrep de minimis)

Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v ob-

čini je razmeroma slaba, hkrati je veliko osamljenih 
kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo 

v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonom-
ski položaj. Poleg izboljšanja ekonomskega položaja 
kmetij je namen ukrepa tudi ohranjaje poseljenosti 
podeželja.

Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova delovna 

mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega 
gospodarstva. Ukrep je namenjen naložbam potrebnim 
za začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za po-
sodobitev že obstoječe.

Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah oziro-

ma (ali do 40 % na območjih izven OMD),
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah ka-

dar je upravičenec mlad kmet (ali do 50 % na območjih 
izven OMD),

– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih 

izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in ne-

gostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-

rov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 

opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 

gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z ve-

ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja,

– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje dolo-
čene dejavnosti (registracija pro izvodnega obrata, iz-
obrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti,…),

– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodar-
stva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati 
v soglasju z lastnikom.

Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je name-

njen opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev 

vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju 
dopolnilne dejavnosti,

– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo pro-
jektov.

Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospo-

darstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt ali opremo 

ne sme le nadomestiti starega objekta opreme, brez 
povečanja pro izvodnje zmogljivosti),

– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 
200.000 € v obdobju treh proračunskih let.

Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in imajo stalno 

prebivališče na naslovu nosilca dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so registrira-

na za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
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– skupine pro izvajalcev, ki skupaj investirajo v do-
polnilno dejavnost.

2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis)

Namen: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi 
prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta 
stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na 
nekonkurenčnost gozdarstva

Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri lastnikih 

gozdov,
– razvoj novih pro izvodov ter uvajanje novih pro-

izvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija pro izvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah oziro-

ma (ali do 30 % na območjih izven OMD),
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar 

je upravičenec mlad kmet(ali do 40 % na območjih izven 
OMD),

– najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opre-

me za delo v gozdu,
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake mora potrditi 

Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko 

upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški uspo-

sabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo v gozdu, 

mora imeti vlagatelj v lasti najmanj 5 ha gozda.
Opravičljivi stroški
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih strojev in 

opreme niso upravičeni stroški za nakup mehanizacije 
za strojno sečnjo,

– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec 
davčni zavezanec,

– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 
200.000 € v obdobju treh proračunskih let.

Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna kmetijska go-

spodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec, ki kmetujejo skladno z načeli dobre prakse.

2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnil-
nih dejavnosti (ukrep de minimis)

Namen: Pri programu usposabljanja in izobraževa-
nja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževa-
nja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na 
seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko 
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovne-
ga izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim 
na kmetiji.

Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih gospodar-
stev s spodbujanjem registracije dopolnilnih dejavnosti.

Višina pomoči: do 100 % upravičenih stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali usposa-

bljanja mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja 
ali usposabljanja,

– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora za-
gotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na 
območju občine,

– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev 
različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo 
z dokazilom o udeležbi na izobraževanju ali usposablja-
nju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.

Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje in uspo-

sabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje 

na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali usposa-

bljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, 

sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za 

storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja 
kot so računovodske storitve, davčno svetovanje, ipd),

– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so na-
menjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, 
razstavi, sejemski predstavitvi,

– stroški informiranja preko medijev in drugih dejav-
nosti povezanih z informiranjem,

– stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tek-
movanj do 100€ na nagrado na zmagovalca.

Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake 

in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje certifikatov 

nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora upraviče-
nec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna 
dejavnost ni bila registrirana v treh letih po prejemu 
sredstev.

Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega 

gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost 
ali jo nameravajo registrirati v treh letih, organizatorji 
izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju 
občine, lahko tudi izven občine.

3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih po-
moči

3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena populari-

zaciji poklicnega, srednje šolskega, visokošolskega ali 
univerzitetnega študija na kmetijskih programih poklicnih 
srednjih šol in univerz.

Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce 
kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na 
kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobraz-
beno strukturo na kmetijah.

Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem 

šolskem letu.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravi-

čenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospo-
darstev,

– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem 
letu,

– redno vpisan v srednješolski program ali univer-
zitetni študij v tekočem šolskem letu.

Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih 

šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študen-

tom, ki niso vpisani v kmetijske šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in 

študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki ži-

vijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega 
gospodarstva.

IV Merila
Merila so natančneje opisana v razpisni dokumen-

taciji.
V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 

Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 
2013. Okvirna višina razpisanih sredstev je 48.000 €.

VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so nastali po 

datumu odobritve sredstev in so bili plačani do predlo-
žitve zahtevka.

Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upra-
vičencu je 50€.

Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti 
namen, ki ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po 
tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije.

Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov izven 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je na 
razpolago sredstev, se bo odstotek pomoči sorazmer-
no znižal, razen pri vlogah na ukrepe, ki imajo v letu 
2013 prednost (2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in 
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol).

VI Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je 

na voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko pa jo na 
osnovi poslane zahteve na elektronski naslov info@do-
brova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski 
pošti. Kontaktna oseba občinske uprave za informacije 
je Helena Čuk.

VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji po-

šljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na 
sedežu občine.

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podat-
ki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kme-
tijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se nana-
šajo na javni razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 30. 5. 2013
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 6. 6. 2013, 

v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno 

ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumen-

taciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima 

priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni 

od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča 

na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki 
jo pooblasti župan.

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen 
zagotovljena sredstva, se izda odločba o pravici do 
sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je ute-
meljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opre-
deljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 
60 dni od ugotovitve vseh dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lah-

ko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8. 
dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke 

na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izplačilo 

upravičenih sredstev do 30. 4. 2014.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih 

na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sred-

stva na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na 
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah 
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, 
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev se 
zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev:
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobro-
va - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe 
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let.

Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,



Stran 1418 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova 
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opre-
mo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 
5 let,

– če investicije za katero je pridobil sredstva ni do-
končal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu 
kot je predvideval v prijavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po 

tel. 01/360-18-00, kontaktna oseba: Helena Čuk. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 407-86/2013 Ob-2394/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4, določil Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in Odloka o proraču-
nu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12 
in 7/13) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

javni razpis
za sofinanciranje prireditev na področju kmetijstva 

v letu 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Breži-

ce, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje prireditev na področju kmetijstva 
v letu 2013, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti 
kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v obči-
ni in kmetijskih pro izvodov ter so se aktivnosti izvajale 
oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2013 do 15. 11. 
2013 na območju Občine Brežice.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so dru-

štva, ki se ukvarjajo s promocijo kmetijstva, kmetijskih 
pridelkov, izvajajo prireditve ali razstave za širše množi-
ce občinstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju kmetijstva,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem 
pospeševanja promocije kmetijstva,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 

društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki sofinancirane iz 
drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti ozi-
roma aktivnosti, ki so povezane z promocijo kmetij-
stva in kmetijskih pro izvodov, katerih cilj je povečanje 
prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske 
panoge.

4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdela-
vo propagandnega materiala, stroški tiska biltenov ali 
strokovnih publikacij na temo promocije, stroški pove-
zani z ocenjevanjem živali in pridelkov, stroški najema 

prostorov, šotorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, 
stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja v medijih, 
stroški izdelave odličij in priznanj za ocenjene pridelke 
ali živali.

Neupravičeni stroški: stroški prehrane in pijače, 
stroški povezani s kulturnim programom prireditve kot 
so npr. stroški nastopajočih.

5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti pove-
zanih s promocijo kmetijstva do 50 % celotne vrednosti 
aktivnosti, vendar ne več kot 2.000,00 € na upravičenca 
in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije raču-
nov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so va-
bila, bilteni, objave v medijih). Višina sredstev se dodeli 
na osnovi razpoložljivih sredstev za ta namen in višine 
upravičenih stroškov prijaviteljev. Prejemniki sredstev 
morajo v tiskanih medijih navajati, da je Občina Brežice 
sofinancer ali pa na drugih propagandnih materialih ob-
javiti logotip Občine Brežice. Prejemki sredstev morajo 
dokazovati z računi za celotno vrednost upravičenih 
stroškov prireditve.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje je 6.000 EUR 
na proračunski postavki: 1150-Promocija kmetijstva in 
pridelovalcev. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor 
bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih 
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis prema-
lo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno 
znižala.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev 

z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega 

je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila 
o delu)

4. Vsebinska in finančna predstavitev- za vsako 
prijavljeno aktivnost posebej:

– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, na-
čin izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udele-
žencev,

– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno 
stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhod-
kov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve 
(prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije ra-
čunov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot 
so vabila, bilteni, objave v medijih). Dokazila pod to 
točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene 
do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, 
se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za 
črpanje sredstev

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

7. Parafiran vzorec pogodbe vzorca pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do srede 22. 5. 2013 
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
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za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana 
v sprejemni pisarni Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javni razpis »Sofinanciranje prireditev 
na področju kmetijstva v letu 2013«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vlo-
ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, 
bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktor občinske uprave s sklepom 
sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini 
dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Preje-
mnikom bodo sredstva nakazana v letu 2013. Prejemniki 
sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2013 
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poroči-
lo o izvedeni prireditvi, kolikor le-ti niso dostavljeni že 
v sami vlogi, če se je aktivnost dogajala pred končnim 
rokom za oddajo vloge na razpis.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave 
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku raz-
pisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od 
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva 
na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si ali 
pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur 
na Oddelku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Občine Brežice. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-52, e-mail:roman.matjasic@brezice.si, 
v času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 430-4/2013-1 Ob-2399/13

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o javno-zaseb-
nem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Polzela 
(Uradni list RS, št. 35/13) Občina Polzela objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za izvedbo 

projekta Vrtec Polzela
1. Koncedent: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 

Polzela.
2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrževanje, zava-

rovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Polzela 
(v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo 
v Občini Polzela v skladu z Odlokom o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Polzela.

Koncesija obsega:
– PGD v skladu s projektno nalogo in idejnim pro-

jektom koncedenta in pridobitev gradbenega dovoljenja 
ter PZI in PID projektno dokumentacijo, kar vse zago-
tovi koncesionar na svoje stroške;

– gradnjo objekta, pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja gradnje;

– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, 
pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja 
obsega tekočega vzdrževanja;

– energetsko upravljanje objekta v koncesijski 
dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzema tvega-
nja obsega fizičnih količin porabe energentov do ener-
gijskega razreda B2;

– zavarovanje objekta;
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT 

(model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last 
in posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za 
obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del kole-
darskih let 2013 in 2014, v katerih bo potekalo projek-
tiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela 
jeseni 2013 in končala do konca junija 2014, ko mora 
koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesi-
onar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev 
projektiranja, gradnje objekta, tekočega vzdrževanja, 
zavarovanja, energetskega upravljanja objekta in zara-
čunavanja uporabe prostorov vrtca uporabnikom 15 let, 
z začetkom 1. 9. 2014.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini-
rano v projektni nalogi in idejnem projektu koncedenta.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnost dajanja 

nepremičnim v uporabo,
– da pripravi in predloži program izvajanja konce-

sije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da 
zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 

drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno ure upo-

rabe in potrdi strukturo cene za ves čas trajanja kon-
cesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega in-
teresa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred prido-
bivanjem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje 
iz razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevane garancije in izjave o ga-
rancijah,
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– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti 
uporabnikov,

– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-
nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesio-
nirane dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesionirane dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
brez nadomestila koncedentu v last in posest objekt, 
v katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost in v po-
sest zemljišče, za katero mu bo podeljena stavbna pra-
vica,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz 
koncesije in koncedentu predložiti letna poročila o izva-
janju koncesionirane dejavnosti.

7. Vsebina ponudb je določena v razpisni doku-
mentaciji. Pogoji za oddajo skupne ponudbe so določeni 
v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na 
spletni strani Občine Polzela, www.polzela.si.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
objekt in naprave koncesije v primeru stečaja koncesio-
narja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega 
partnerstva.

9. Merili za izbiro koncesionarja:
– cena ure uporabe objekta,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumen-

taciji.
10. Pogajanja: koncedent si pridržuje pravico poga-

janj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, da konce-
sije ne podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upošteva-
ne vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 10. 6. 2013 do 
10. ure, v sprejemno pisarno Občine Polzela.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 10. 6. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine 
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 30. 6. 
2013.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Polzela, www.polzela.si. Idejni projekt in 
projektna naloga bo ponudnikom na voljo v elektronski 
obliki (pdf format).

15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta Magda 
Cilenšek.

Občina Polzela

Št. 17/2013 Ob-2408/13

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov ra-
zvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2013 (MUV, št. 4/13)

razpis
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme 

za razvoj podeželja v Mestni občini Maribor  
za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ci-
ljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki 
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013 
v okvirni višini 30.000 EUR na proračunski postavki 
161005 »Investicije v kmetijska gospodarstva«.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosil-
cev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, 
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno 
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem 
deležu po ukrepu.

Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno 
naložbo je do 5.000 EUR.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih 

z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih 

območjih,
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na drugih 

območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih 
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba 
opredeljena v poslovnem načrtu.

II. Upravičenci:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-

tijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetij-
ska zemljišča (minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih 
zemljišč), ki ležijo na območju občine,

– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe 
kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Ukrepi
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne 

pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene ak-
tivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe 
izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Me-
stne občine Maribor in do 30. 9. 2013. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz 
tega obdobja.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo

1. Posodabljanje kmetij
Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetiji,

B. stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

C. stroški obnove fasad na kmetijskih gospodar-
stvih primarne pro izvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, 
skladišča oziroma nestanovanjski objekti),
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D. stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
E. stroški opreme, vključno z računalniškimi pro-

grami,
F. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku.
Pogoji za pridobitev sredstev so natančneje določe-

ni v razpisni dokumentaciji.
2. Urejanje pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije 

za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov, za 

katere se uveljavlja pomoč,
– izpis GERK-ov,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kme-

tijske dejavnosti.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 3. 6. 2013.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumenta-

cijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj 
vloga: Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti 
na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske 
dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na 
sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
v sobi 14, do vključno 3. 6. 2013 do 15. ure oziroma po-
slane po pošti s poštnim žigom do vključno 3. 6. 2013. 
Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov 
prijavitelja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 6. 
2013. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge 
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga 
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v do-
ločenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega 
razpisa bodo upravičenci do sredstev obveščeni do 
20. 11. 2013.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, 
Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. 
heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14, pritli-
čje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine 
Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne obja-
ve«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, 
tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elektronski naslov: 
mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetij-
stvo – skupinske izjeme«.

Mestna občina Maribor

Št. 16/2013 Ob-2409/13

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov ra-
zvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2013 (MUV, št. 4/13)

razpis
za dodelitev pomoči de minimis za razvoj 

podeželja v Mestni občini Maribor za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, 
ki se dodeljujejo s pravili o dodeljevanju pomoči »de 
minimis«.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013 
v okvirni višini 25.000 EUR na proračunski postavki 
161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih pro izvodov, dopolnilno in nekmetij-
sko dejavnost.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosil-
cev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, 
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno 
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem 
deležu po ukrepu.

Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno 
naložbo je do 5.000 EUR.

Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 
100 % upravičenih stroškov.

II. Upravičenci
Za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem 

razpisu lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, prede-
lavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospo-
darstev s sedežem in kmetijskimi površinami na obmo-
čju občine oziroma njihovi družinski člani ali v njihovem 
imenu pooblaščeni vlagatelji.

III. Ukrepi
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro-

izvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.
Upravičeni stroški (natančneje so določeni v razpi-

sni dokumentaciji):
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo 
in trženje kmetijskih pro izvodov,

– stroški nakupa nove opreme in naprav za do-
polnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje 
kmetijskih pro izvodov,

– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta 
za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in 
trženje kmetijskih pro izvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev za vse navedene 
upravičene stroške (natančneje so določeni v razpisni 
dokumentaciji):

– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekme-
tijske dejavnosti ali

– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima regi-
strirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči ali

– odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti 

po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-

tere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve 
od 1. 1. 2013 do 10. 9. 2013. Dokazilo o plačilu računa 
je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali 
potrjen blagajniški prejemek.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 10. 9. 2013.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumenta-

cijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj 
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vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na na-
slov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske de-
javnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 
2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na 
sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
v sobi 14, do vključno 10. 9. 2013 do 15. ure oziroma 
poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 10. 9. 
2013. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni 
naslov prijavitelja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 9. 
2013. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge 
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne 
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, bo komisija zavrgla.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
»razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko 
pokličite Petro Klarič, tel. 22 01 387 ali pišete na elek-
tronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo 
»razpis kmetijstvo – de minimis«.

Mestna občina Maribor

Št. 679-1/2013 Ob-2427/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) in Pravilnika o sofi-
nanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in Letnega programa 
športa, sprejetega na občinskem svetu 6. 3. 2013, Ob-
čina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev  
letnega programa športa v letu 2013

I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje.

II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za 
leto 2013, v skupni vrednosti 93.000,00 EUR, od tega:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v viši-
ni 44.000,00 EUR, in sicer za izvedbo interesnih progra-
mov 17.600,00 EUR in za izvedbo programov, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport 26.400,00 EUR.

1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 
programa);

– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni 
kader in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca);

– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni ka-
der in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);

– Drugi programi redne vadbe, izven redne de-
javnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba 
objekta).

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih 

otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 

programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu 9-letke, 
ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno so-
financira strokovni kader in uporaba ba zena);

– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje pro-
grama);

– Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti 
šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe 
objekta, če to ni šolski objekt);

– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se ob-
činska, regijska in državna tekmovanja);

– Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole 
se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to 
ni šolski objekt).

– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni 
kader in materialne stroške programa).

– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
(za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinan-
cira strokovni kader in uporaba objekta).

1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-

urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba 
objekta).

– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader 
in uporaba objekta).

– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi po-
trebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni 
kader in uporaba objekta).

1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 

80-urne programe se sofinancira strokovni kader in upo-
raba objekta).

2. A/ Kakovostni šport, v višini 5.500,00 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objek-

ta do 320 ur programa).
B/ Vrhunski šport, v višini 23.000,00 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur 

programa).
3. Športna rekreacija, v višini 5.700,00 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira uporaba 

objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter za obča-

ne, starejše od 65 let, se dodatno sofinancira strokovni 
kader.

4. Šport invalidov, višini 1.100,00 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 

13.700,00 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov, v višini 700,00 EUR (sofinancirajo 
se stroški plačanih kotizacij);

– 5.2 Športne prireditve, v višini 1.000,00 EUR (so-
financirajo se neposredni materialni stroški organizacije 
prireditve);

– 5.3 Športni objekti, v višini 10.000,00 EUR (so-
financira se vzdrževanje javnih športnih objektov in 
športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne 
opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobi-
tve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje 
in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih 
naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pra-
vilnikom);

– 5.4 Delovanje občinske športne zveze in športnih 
društev, v višini 2.000,00 EUR (sofinancirajo se materi-
alni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja 
strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih društev, 
ki so njeni člani, ter delovanje športnih društev).

III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje raz-
pisanih programov in vsebin:

– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
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– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost 
objekta, razlogi za investicijo, status objekta,

– višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točk-
ovnega sistema iz meril,

– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki 
so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnik o so-
financiranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi sestavni del 
razpisne dokumentacije.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih 
programov:

Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za 

posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program 
javnega interesa – nacionalni program športa v RS;

– imajo sedež v občini, razen invalidskih društev 
oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, 
da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

– imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničevanje načrtovanih progra-
mov športa;

– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet 
javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukci-
jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov;

– športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro-
grama in občinskega programa.

V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka 
za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje.

VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 

30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za 
pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, na-
vedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež 
naročnika, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis za šport 2013« in navedbo naslova vlagate-
lja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in 
se vrne vlagatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji razpisa.

VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, 
se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana 
s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po 
roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni 
razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilni-
ka, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, 

ki so za sofinanciranje športnih programov zagotovljeni 
iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo 
v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, s spremembami) dosledno spoštovala določbe 
o izogibanju nasprotju interesov.

Izvajalcem športnih programov izda direktor ob-
činske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo 
sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih 
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba žu-
panu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan rav-
na po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan 
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov 
sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.

Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnaj-
stih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.

VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2013, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.

IX. Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možno-
stjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13).

X. V primeru, ko med proračunskim letom občinski 
svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z ane-
ksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih 
nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

XI. Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: 
majda.salehar@trebnje.si, tel. 07/348-11-33).

Občina Trebnje

Št. 129-1/2013 Ob-2428/13

Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in s spre-
membami), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 20/13) in 5. člena Pravilnika 
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje progra-
mov in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in na 
podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini 
Trebnje za leto 2013, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2013
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa: javna sredstva se za-

gotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklo-
pov:

1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih sku-
pin:

a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, 
in sicer:

– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-
bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje ose-
bam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
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– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavno-
stjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bol-
nikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za prepreče-
vanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi za usposabljanje in razvoj mreže pro-
stovoljcev;

– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 

in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih 

medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– program obdaritve starejših ob novem letu in ju-
bilantov;

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialnovarstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-

profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske 
skupnosti;

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva;

d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov;

e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov 
Občine Trebnje;

f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in za-
sebniki, ki izvajajo občinske programe na področju so-
ciale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete ži-
vljenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so 
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 s spremembami). 
V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo 
statut oziroma ustanovitveni akt, iz katerega je razvidno, 
da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na 
področju socialnega varstva;

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-

ne Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih 
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju social-
novarstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo 
najmanj eno leto na področju socialnovarstvenih de-
javnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi 
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija 
za področje socialnega varstva, imenovana s strani 
župana;

c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov;

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju;

f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno 
varstvenega razpisa;

g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).

Na programski sklop Programi društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le:

– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini 
Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu 
prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih 
lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotr-
no. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste 
programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 
2013:

Skupna višina sredstev je 53.000,00 €, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih 

skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, 
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 
49.000,00 €,

– za programe društev upokojencev s sedežem 
v Občini Trebnje: 4.000,00 €.

Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje 
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvide-
nih odhodkov programa, razen programov, določenih 
skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in investicij na področju soci-
alnega varstva v Občini Trebnje.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi-
nanciranje:

– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih 
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne 
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni 
za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela 
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa 
oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega 
usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, 
stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom 
prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo pro-
grama, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavlje-
nega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene 
stroške, odloča pristojna komisija za področje socialne-
ga varstva, imenovana s strani župana;

– stroškov tistih programov in projektov, za katere 
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih na-
slovov.
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Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanci-
ranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala 
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter pri-
merjavo višine stroškov na uporabnika med posamezni-
mi istovrstnimi programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofinancira-
nja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upo-
števala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo 
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov po-
men za izvajanje.

Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev, s sedežem 

v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v letu 2013,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pra-

vilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje 
programov in investicij na področju socialnega varstva 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 
33/10).

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev.

VI. Merila za izbor programov/projektov:
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov 

bodo uporabljena naslednja merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posame-

znih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki 

nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o po-

stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).

VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v za-

pečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni 
strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VIII. Rok in način predložitve vlog:
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – 
Javni razpis – socialno varstvo.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zape-
čatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. Izid razpisa:
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se 
s sklepom zavržejo.

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pri-
pravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in 
ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje 
socialnega varstva, imenovani s strani župana. Pristoj-
na komisija najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, 
določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, 
odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki 
so za sofinanciranje programov in investicij socialne-
ga varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. 
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu 
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11 s spre-
membami) dosledno spoštovala določbe o izogibanju 
nasprotju interesov.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, 
ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je do-
pustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi 
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin pro-
gramov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe 
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne pod-
piše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe 
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za 
sofinanciranje.

V primeru, ko med proračunskim letom občinski 
svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z ane-
ksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih 
nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

Izvajalci letnega programa socialnega varstva so 
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13).

X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje, pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, 
tel. 07/348-11-33).

Občina Trebnje

 Ob-2429/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) in Pravilnika za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih programov in projektov  

v Občini Trebnje v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Go-

liev trg 5, 8210 Trebnje, telefon 07/348-11-00, faks: 
07/348-11-31.
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2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano 

 izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti sko-
zi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev 
v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti 
širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje 
z naravo ipd.),

– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) 
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, 
okrogla miza ipd.),

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih progra-
mov in projektov – neprogramski stalni stroški za izved-
bo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomuni-
kacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega 
materiala, stroški dela).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, de-
lež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov,

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poroči-
lo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter 
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 
in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru-
štva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci 
programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov 
delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo 
tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte 
za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega po-
mena v občini.

4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je 

v proračunu Občine Trebnje za leto 2013 zagotovljenih 
8.000 EUR, od tega za:

– mladinske programe in projekte, sredstva do 
okvirno 5.000 EUR,

– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih programov in projektov, do okvirno 
3.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje: za vrednotenje 
vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projek-
tov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: pregle-
dnost, število vključenih članov v mladinskih programih 
in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih 
programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, 
ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 

projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 20/06).

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo 
biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega 
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasne-
je zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporoče-
ne pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, 
dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni 
razpis – Mladina 2013«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo 
prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene 
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa:

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v po-
zivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokov-
ne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po 
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija 
bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. čle-
nom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) in dosledno 
upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh po 
zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, višini 
in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih 
programov in projektov. V 8 dneh od prejema odločbe 
bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine 
Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi 
izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in ob-
veznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede 
sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, 
ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

Če med proračunskim letom občinski svet spremeni 
proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks: 07/348-11-31, e-pošta: 
irena.zuzek@trebnje.si.

Občina Trebnje

 Ob-2430/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami), 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Treb-
nje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) in Pravilnikom 
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 
37/09), Občina Trebnje objavlja
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javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov  

in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 
sofinancirala Občina Trebnje

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks: 
07/348-11-31.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin

I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih 

dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih dru-
štev.

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in 

F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, za-
vodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, 
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne 
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani 
za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni 
projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posame-
zniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, 
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta 
javnega zavoda,

– za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične 
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine 
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci 
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kultur-
nih društev V Občini Trebnje.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 

obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi-

nančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program 
ali kulturni projekt,

– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Ob-
čini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne 
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega 
kulturnega programa ali kulturnega projekta,

– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogod-
bene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Trebnje,

– za posameznike, ki so vpisani v razvid samoza-
poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike 
Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini 
Trebnje,

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturne-
ga programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidi-
rajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo 

upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kul-
turnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne de-
javnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na 

število sekcij, število aktivnih članov in glede na število 
nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje projektov s področja varstva kul-
turne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovre-
dnotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti 
spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, 
izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost pro-
jekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo 
spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, pro-
jekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofi-
nancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko 
korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konserva-
torsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, 
stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo 
kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stro-
ški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški 
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij 
in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva 
– okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, 
stroški sanacije tlakov).

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo 
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prire-
ditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih 
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen 
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov 
za partnerstvo.

Na področju založništva bodo upoštevani naslednji 
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvo-
dov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, 
izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vre-
dnost.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški ko-
tizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
kadrov in članov kulturnih društev.

Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kultur-
nih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih 
društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali 
v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodski-
mi deli, stroški strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in 
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih 
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).

6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v pro-
računu Občine Trebnje za leto 2013 za sofinanciranje 
posameznih vsebin javnega razpisa, znaša 63.000 EUR, 
oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa:

– javni kulturni programi (JKP), okvirno 23.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 

10.000 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 26.000 EUR,
– založništvo (D), okvirno 2.000 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih de-

javnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev 
(G), okvirno 1.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2013.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno, v sprejemni pisarni Obči-
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ne Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali na internetni strani 
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si.

9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni raz-
pis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po 
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma 
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot pri-
poročene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vlo-
ge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga 
na JR Kultura 2013, področje: ________________« 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: var-
stvo kulturne dediščine). Če se prijavitelj prijavlja na več 
razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavite-
lja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale 
in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se 
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki 
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom 
zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. 
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala 
v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) 
in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju 
interesov. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po za-
ključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila 
o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi 
posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih pro-
jektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se bodo lahko 
prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na pod-
lagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajal-
cem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih 
javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano od-
ločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi 
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medse-
bojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov 
in projektov ter glede sofinanciranja izbranega progra-
ma v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev. Če med proračunskim letom občinski svet 
spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom 
dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog 
oziroma za spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks: 07/348-11-31, e-pošta: 
irena.zuzek@trebnje.si.

Občina Trebnje

Št. 0302-3/2013/1 Ob-2431/13

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, kot koncedent, in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, 
trgovina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 
Baška, Republika Hrvaška, kot koncesionar, na podlagi 
12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske 
javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in soci-
alno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 

in 99/09 – ZIPRS1011) in Sklepa o določitvi subvencio-
niranja cene storitve počitniških kolonij za zdravstveno 
in socialno ogrožene predšolske otroke v Mestni občini 
Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na 
območju Mestne občina Celje za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 35/13), objavljata

javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij  

v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)  
in pridobitev nepovratnih sredstev  

za subvencioniranje storitev programa socialnih  
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2013

1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku 
javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim poo-
blastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o konce-
siji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja 
Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, 
Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v 
nadaljevanju: »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje 
v postopku predmetnega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. raz-

pisuje:
A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno 

ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program 
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

B. subvencioniranje programa socialnih kolonij, in 
sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolo-
nij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdra-
vstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, 
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

3. Vsebina programa socialnih in programa zdra-
vstvenih kolonij

Program socialnih kolonij in program zdravstvenih 
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok 
Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2013 in 29. av-
gustom 2013.
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Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdra-
vstvene) je 10 dni.

V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj,
– prenočitve v večposteljnih sobah s skupnimi sa-

nitarijami,
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk – neomejena 

količina, klasično kosilo in večerja ter popoldanska mali-
ca), neomejeno pitje čaja ali soka, kosilo pred odhodom, 
sendviči in napitek ob odhodu,

– športna in družbena animacija:
– 24-urno vzgojnovarstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v pri-

meru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zago-
tovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, 
Krk, Reka) z lastnim vozilom.

Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se 
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. do 10. 7. 2013,
b) 10. 7. do 20. 7. 2013,
c) 20. 7. do 30. 7. 2013,
d) 30. 7. do 9. 8. 2013,
e) 9. 8. do 19. 8. 2013,
f) 19. 8. do 29. 8. 2013.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni ter-

min (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia 
d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti po-
sameznega termina ali starostne strukture posamezne 
skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. Koli-
kor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal, se lahko 
s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še 
prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema 
sklepa o izbiri.

Opis
Program socialnih 

kolonij
v EUR

Program 
zdravstvenih 

kolonij
v EUR

CENA NA DAN NA UPORABNIKA:
Cena prenočišča – poln penzion
Drugi stroški – pedagoško osebje
Stroški prevoza na osebo
SKUPAJ

47,50 47,50

ŠTEVILO DNI BIVANJA 10,00 10,00

SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAMA NA UPORABNIKA 475,00 475,00

Subvencioniranje s strani ZZZS  
(Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 0,00 164,20

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje (MOC)
100 % subvencija cene posameznega programa 475,00 310,80

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje
33 % subvencija cene posameznega programa 156,75 102,56

Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno 0,00 0,00

Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno 318,25 208,24

4. Pogoji za prijavo:
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 1. A, se lahko 

prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;
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– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti 
razred otroškega dodatka).

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 
koledarsko leto 2013.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih 
pot točko 1. A, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2. A, 
ki so:

i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni 
do 100 % subvencije cene programa socialnih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

C. Na javni razpis, naveden pod točko 1. C se lahko 
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni in-
dikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih 
kolonij.

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kan-
didata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij 
(priloga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, na-
vedenih pot točko 1. C, lahko kandidirajo prijavitelji iz 
točke 2. C, ki:

i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
100 % subvencije cene programa zdravstvenih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

Dokazilo:
– odločba o otroškem dodatku za tekoče koledar-

sko leto 2013.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sub-

vencioniranje cene programov socialnih kolonij, je 
64.125,00 EUR, višina razpoložljivih sredstev, name-
njenih za subvencioniranje cene programov zdravstve-
nih kolonij je 70.862,40 EUR. Sredstva so zagotovljena 
v proračunu Mestne občine Celje, proračunska postavka 

STM 2002202, konto 41330270. Skrbnik proračunske 
postavke je Sandra Stajnko.

Predvidena subvencija cene posameznega progra-
ma socialnih kolonij je 475,00 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 100 % cene, in 156,75 EUR, kolikor gre 
za subvencijo v višini 33 % cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstve-
nih kolonij je 310,80 EUR, kolikor gre za subvencijo 
v višini 100 % cene, in 102,56 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 33 % cene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev po posameznem programu, se le ta lahko preraz-
poredijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o pre-
razporeditvi odloči župan s sklepom.

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in 
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški 
(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev 
za subvencioniranje storitev programa socialnih in pro-
grama zdravstvenih kolonij za leto 2013,

– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma 
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– odločbo o otroškem dodatku za leto 2013, kolikor 
se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa so-
cialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje 
cene programa zdravstvenih kolonij,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandi-
data za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru 
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh: http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si/prijave.php. Za dodatne informacije lahko po-
kličete Ivico Žemva, ki je dosegljiva na telefonski številki 
03/492-58-86, ali pišete na elektronski naslov info@ce-
leia.si.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po 
pošti na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, 
Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne od-
piraj – Vloga na javni razpis za program socialnih in 
zdravstvenih kolonij za leto 2013«, najkasneje do 22. 5. 
2013, do 12. ure.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 22. 5. 

2013, ob 12.15, v prostorih Poslovne enote Celje, 
Kosovelova ulica 14, Celje, in ne bo javno. Vloge bo 
odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka jav-
nega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri 
odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost 
vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumen-
ti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 3 dni od 
odpiranja kandidate pozvala, da vloge najkasneje do 
vključno 31. 5. 2013 dopolnijo. Dopolnitev se šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti zadnji 
dan rok, to je 31. 5. 2013.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.
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Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil 
koncesionar Celeia d.o.o.

9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisa-
nih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po 
vrstnem redu popolnih vlog in višini povprečnega me-
sečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi 
o otroškem dodatku, pri čemer bodo imeli prednost 
kandidati z nižjim zneskom povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen 
program, določenih v 5. točki razpisa.

Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do 
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila 
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.

Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan 
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo 
kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se 
bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti 
odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem 
roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavr-
žena.

10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom konce-
sionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni 
od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana 
Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, 
ko je bila priporočena oddana na pošto.

11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev 
do subvencij

Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo 
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in 
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičeno-
sti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do 
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega 
programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno li-
sto, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popol-
ne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. Te 
kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega 
kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. Koli-
kor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom bo izdan 
nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predho-
dni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je 
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma 
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nena-
dna bolezen), ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in 
razlogih zanjo, ter kolikor odpoved ne bo upravičena, 
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis priho-
dnji dve leti.

Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim 

potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva sub-

vencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o do-
ločitvi subvencioniranja cene storitve počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi 
osnovnih šol na območju Mestne občina Celje v letu 
2013 (Uradni list RS, št. 35/13).

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

Mestna občina Celje
Celeia d.o.o.
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Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa minister dr. Jernej Pikalo, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 
in 24/13; v nadaljevanju: USPDSLS) in Odloka o načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe dr-
žavne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiško knjižna lastnica kompleksa nepremičnin, 

ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravlja-
vec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, ki je tudi organizator 
javne dražbe. Pred selitvijo na novo lokacijo je bila upo-
rabnik kompleksa nepremičnin Srednja tehniška šola 
Koper – Scuola media tecnica di Capodistria, Izolska 
vrata 2, 6000 Koper (novi naslov: Šmarska cesta b.š., 
6000 Koper), ki nepremičnin, ki so predmet prodaje ne 
potrebuje več za izvrševanje svojih nalog. Predkupno 
pravico na vseh nepremičninah ima Mestna občina Ko-
per in jo tudi uveljavlja. O sami ponudbi se bo izjavila 
na podlagi predložene najvišje dosežene cene na javni 
dražbi.

II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega 
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

III. Opis predmeta prodaje:
Predmet pogodbe je prodaja nepremičnin komple-

ksa stare lokacije Srednje tehniške šole Koper, na naslo-
vu Izolska vrata 2, v starem mestnem jedru:

Javne dražbe

Parc. št.
(vse k.o.

Koper (2605))
ID znak Vrsta rabe Površina 

v m2 Zemljiško knjižni lastnik

111 2605-111/0-0 Zelenica 255 Republika Slovenija

112/1 2605-111/1-0 Poslovna stavba 1.085 Republika Slovenija

147/2 2605-147/2-0 Poslovna stavba
Funkcionalni objekt
Dvorišče

371
87
111

Republika Slovenija

148/1 2605-148/1-0 Poslovna stavba
Dvorišče

349
73 Republika Slovenija

154/2 2605-154/2-0 Zemljišče pod stavbo 83 Republika Slovenija

155/2 2605-155/2-0 Dvorišče
Zemljišče pod stavbo

62
345 Republika Slovenija

155/3 2605-155/3-0 Zemljišče pod stavbo
Dvorišče

27
419 Republika Slovenija
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Parc. št.
(vse k.o.

Koper (2605))
ID znak Vrsta rabe Površina 

v m2 Zemljiško knjižni lastnik

156/2 Funkcionalni objekt
Dvorišče

106
23 Republika Slovenija

155/1 2605-155/1-0 Dvorišče 398 Vsakokratni etažni 
lastnik stavbe št. 2042
Republika Slovenija
v idealnem deležu  
21/25.-tin (84 %)*(334,32)*

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-
pljeno, proste oseb in stvari.

Nepremičnine parc. št. 111, 112/1, 147/2, 148/1, 
154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 156/2, vse k.o. Koper (2605) 
se glede na občinske odloke o namenski rabi nahajajo 
na območju centralnih dejavnosti (oznaka KC-44). Ob-
močje se nahaja znotraj območja razglašenega kultur-
nega spomenika lokalnega pomena-historično mestno 
jedro Koper (EŠD 235) – spomenik.

Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Od-
lok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države 
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne 
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) in 
je predviden za prodajo zaradi preselitve šole na novo 
lokacijo.

Kompleks nekdanje Srednje tehnične šole Koper, 
na lokaciji Koper, Izolska vrata 2, Koper, na zgoraj na-
vedenih nepremičninah, sestoji iz naslednjih objektov: 
OBJEKT A (2.578,90 m2), OBJEKT B (1.265,10 m2), 
OBJEKT C (495,70 m2), OBJEKT D (89,20 m2) in 
OBJEKT E (90,40 m2).

OBJEKT A (ID 2605-1593 del) se nahaja na parc. 
št. 154/2 in 155/3, k.o. Koper in je bil zgrajen 1958 leta. 
Nadstropje južnega dela objekta je bilo nadzidano leta 
1969. Leta 1972 je bil zgrajena pritlična avtomehanična 
delavnica. V letu 1988 je bila obnovljena strešna kritina. 
Leta 1985 so bila zamenjana vsa okna, leta 2008 je bila 
prepleskana celotna šola. Na objektu so bile obnovljene 
tudi sanitarije. Sedaj ima objekt 4 etaže – klet, pritličje in 
dve nadstropji. V delni kleti so urejeni prostori kotlovnice 
in prostora rezervoarja za kurilno olje. Pritličje sestoji iz 
avle, hodnika, učilnic, delavnic, skladišča in sanitarij. 
V nadstropjih so prostori pisarn za zaposlene, učilnice 
in pomožni prostori (stopnišče, hodnik, sanitarije). Nosil-
na konstrukcija objekta je masivna. Nosilni kletni zidovi 
so armiranobetonske izvedbe. Nosilne stene v zgornjih 
etažah tvorijo opečni zidovi z opeko normalnega forma-
ta (deb 30 do 40 cm) in vzdolžni armiranobetonski okvir 
severne fasade. V pritličju severnega dela objekta sta 
dva prečna nosilna zidova nadomeščena z armirano-
betonskima okvirjema oziroma nosilcema, pri čemer je 
zahodni pozidan. Temelji so pasovni, betonski oziroma 
armiranobetonski, na mestih večjih točkovnih obreme-
nitev dodatno razširjeni. Strešna konstrukcija je armira-
nobetonska, ravna, v rahlem naklonu in prekrita s črno 
kritino. Instalacijski razvodi so izvedeni v standardni 
izvedbi. Fasada je klasično ometana, brizgana. Objekt 
je potreben sanacije nosilne konstrukcije, da zadosti 
protipotresni odpornosti. Stavba št. 1593 ni vpisana 
v zemljiško knjigo, vpisana je v kataster stavb.

OBJEKT B (ID 2605-1619) se nahaja na parc. 
št. 147/2 in 148/1, k.o. Koper in je bil zgrajen 1890 leta 
in bil kasneje obnovljen. V letu 2007 je bila zamenjana 
kritina in žlebovi. V letu 1992-93 so bili urejeni prostori 
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frizerskih salonov v pritličju. Leta 1980 je bila obnovljena 
fasada. Objekt ima tri etaže – pritličje in dve nadstropji. 
V pritličju so prostori delavnice, pomožni prostori (hodni-
ki, sanitarije, stopnišče) in trije frizerski saloni, v prvem 
nadstropju so učilnice s pomožnimi prostori, v drugem 
mansardnem nadstropju pa so bili prostori knjižnice. No-
silna konstrukcija objekta je masivna. Temelji so pasov-
ni. Medetažne konstrukcije so armiranobetonskeplošče. 
Strešna konstrukcija je lesena, delno kovinska, dvoka-
pna in prekrita z opečno kritino. Fasada je klasično ome-
tana in brizgana. Instalacijski razvodi so v standardni 
izvedbi Objekt je star in stanje je temu potrebno. Dokler 
je bil uporabljan je bil vzdrževan. Sedaj ga je potrebno 
obnoviti. Stavba št. 1619 ni vpisana v zemljiško knjigo, 
vpisana je v kataster stavb.

OBJEKT C (ID 2605-2042) se nahaja na parc. 
št. 155/2, k.o. Koper in je bil zgrajen leta 1969, leta 2006 
je bil v celoti prepleskan, prebrušen in prelakiran je bil 
parket, istega leta pa so bile obnovljene tudi sanitarije in 
garderobe. Objekt je pritličen s telovadnico in pomožnimi 
prostori, le na delu je troetažen, kjer je v pritličju prehod, 
v prvem nadstropju je balkon znotraj telovadnice, v dru-
gam nadstropju je stanovanje v zasebni lasti, zaradi 
česar obstaja predkupna pravica lastnice stanovanja. 
Nosilna konstrukcija objekta je masivna. Temelji so pa-
sovni. Medetažne konstrukcije so armiranobetonskeplo-
šče. Strešna konstrukcija je armiranobetonska, ravna in 
prekrita s črno kritino. Fasada je klasično ometana in 
brizgana. Instalacijski razvodi so v standardni izvedbi. 
Objekt je vzdrževan, stanje objekta je dobro in se upora-
blja. Stavba št. 2042 je vpisana v zemljiško knjigo, vpisa-
na je tudi v kataster stavb. RS je lastnica posameznega 
dela št. 1 in solastnica na delu št. 3 (skupna raba).

OBJEKT D (ID 2605-1593 del) se nahaja na parc. 
št. 154/2 in 155/3, k.o. Koper in je bil zgrajen okoli leta 
1972 in je pritlične izvedbe, znotraj se nahajajo prostori 
delavnic. Nosilna konstrukcija objekta je masivna, zida-
na. Temelji so armiranobetonski, pasovni. Strešna kon-
strukcija je armiranobetonska, ravna in prekrita s črno 
kritino. Fasada je klasično ometana in brizgana. Notra-
nje stene so klasično ometane in slikane. Tlaki v objektu 
so betonski. Posebnih oken objekt nima, svetloba priha-
ja preko steklenega dela vrat in preko strešne kupole. 
Instalacijski razvodi so v nadstandardni izvedbi. Objekt 
je vzdrževan in v solidnem stanju.

OBJEKT E (ID 2605-1593 del) se prav tako nahaja 
na parc. št. 154/2 in 155/3, k.o. Koper in je bil zgrajen 
okoli leta 1972 in je pritlične izvedbe, znotraj se naha-
jajo prostori delavnic. Nosilna konstrukcija objekta je 
masivna, zidana. Temelji so armiranobetonski, pasov-
ni. Strešna konstrukcija je armiranobetonska, ravna in 
prekrita s črno kritino. Fasada je klasično ometana in 
brizgana. Okna so kovinska, zastekljena delno s kopilit 
steklom steklom delno klasinčno, delno je urejena sve-
tloba preko strešnih svetlobnih pasov. Instalacijski raz-
vodi so v nadstandardni izvedbi. Objekt je vzdrževan in 
v solidnem stanju.

IV. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice in 

sicer:
– Zakonita predkupna pravica po 85. členu Zakona 

o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr.) in Odloku o določitvi območja predkupne 
pravice Mestne občine Koper (UO 17/03), pri čemer iz 
odločbe Urada za nepremičnine Mestne občine Koper 
št. 48-28/2013 z dne 30. 1. 2013 izhaja, da se pred-
metne nepremičnine nahajajo nepsoredno poleg ne-
premičnin v lasti Mestne občine Koper in skupaj tvorijo 
zaokroženo celoto v mestnem jedru, primerno za rea-

lizacijo projektov na področju vzgoje in izobraževanja, 
zato Mestna občina Koper uveljavlja predkupno pravico 
skladno s 87. in 88. členom ZUreP-1.

– Predkupna pravica solastnika po 124. in 66. čle-
nom Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Uradni list RS, 
št. 87/02) na parc. št. 155/1, k. o. Koper (2605), kjer 
je vknjižena lastninska pravica v korist vsakokratnega 
lastnika nepremičnine: stavba št. 2042, k.o. Koper (ID 
5867744). Na stavbi št. 2042 je solastnina po posame-
znih delih:

1. (351,07 m2 – telovadnica) je v lasti Republike 
Slovenije,

2. (51,67 m2 – stanovanje nad telovadnico) je v lasti 
Patrizie Bonnelli Brataševec,

3. (25,03 m2-stopnišče) – skupna lastnina sola-
stnikov.

Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov 
in nima več kot pet posameznih delov, imajo tako pri 
prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni 
lastniki predkupno pravico ter se za uveljavljanje pred-
kupne pravice smiselno uporabljajo določila SPZ, ki 
urejajo predkupno pravico solastnikov. Tako obstaja 
tudi predkupna pravica etažnega lastnika na posame-
znem delu št. 1 stavbe št. 2042 (telovadnica).

Predkupna upravičenka dosedaj glede na informa-
tivno ponudbo ni izkazala interes za odkup solastniških 
delov.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi v 2. 
nadstropju, dne 22. 5. 2013, ob 10. uri.

VI. Izklicna cena:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna 

cena 2.026.000,00 EUR. Izklicno ceno predstavlja oce-
njena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseže-
nem cenilcu, ocenjevana po stanju na dan 1. 10. 2012. 
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena 
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka 
na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 20. 5. 
2013 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to-
rej 202.600,00 EUR na podračun proračuna Repu-
blike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18 
33308-7200994-860110, z navedbo »plačilo varščine 
– javna dražba STŠ Koper«. Varščina bo uspelemu 
dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki 
ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez 
obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na 
njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za 
dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne 
nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka 
dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo 
kakorkoli razveljaviti.

VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom 
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni 
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj 
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi 
najvišjo ceno.

IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, 
če predkupna upravičenca ne bosta uveljavljala pred-
kupne pravice v 30 dneh po zaključeni javni dražbi, za 
ceno, doseženo na javni dražbi. Če predkupni upravi-
čenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnej-
šemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če dražitelj 
v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministr-
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stvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati 
vplačano varščino.

X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec 
najkasneje v 30 dneh po prejemu podpisane in sklenje-
ne pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca 
oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in 
sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična 
oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prav-
nega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, 
se pogodba šteje za razdrto.

XI. Izročitev nepremičnine v last in posest
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 

stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in po-
sest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni ne-
premičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški 
so: davek na promet nepre mičnin (2 % od pogodbene 
vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska 
overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knji-
žne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, 
preslikava listine, sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.

Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizič-

ne osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno 
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in 
državlja ni držav članic EU), potni list ali osebno izkazni-
co oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;

b. dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p. morajo pred 
dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku 
ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od dneve objave razpisa. Tuji državljani 
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi 
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne 
morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izja-
vljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega 
transakcijskega računa;

c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fi-
zičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno poobla-
stilo za udeležbo na dotični javni dražbi;

d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti do-
kazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto 
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku 
prisilne poravna ve, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik 
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku 
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;

e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremični-
no, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa 
dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za 
primer vračila varščine;

f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-
gojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki 
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše 
v zapisnik;

g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;

h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži 
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpol-
njenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za 
DDV, EMŠO oziroma matični številki;

i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta 
dražiteljem na voljo na spletni strani MIZŠ http://www.

mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/;

j. nepremičnine kompleksa se na javni dražbi pro-
dajajo izključno kot celota in po sistemu videno – ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane;

k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine;

l. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba 
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne draž-
be, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi 
izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj, 
ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki 
dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler 
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadalj-
nja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se 
javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna 
dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore pro-
ti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni 
končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo 
prejme vsak dražitelj. Iz brani dražitelj po zaključku javne 
dražbe sporoči še telefonsko številko;

m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana 
varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave 
dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski 
naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25.

Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogle-
dom nepremičnine in vpogledom v obstoječo projektno 
dokumentacijo se obrnite na Srednjo tehniško šolo Ko-
per, kontaktna oseba Angel Šav, vodja MIC pri Srednji 
tehniški šoli Koper, e-naslov: angel.sav@guest.arnes.si, 
tel. 05/662-52-70.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

 Ob-2369/13

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 
Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 
Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in 
finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2013 sprejetega z Odlokom o izvrševanju proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 106/12) in sklepa 18. redne seje Občinskega sveta 
Občine Šmartno pri Litiji z dne 11. 4. 2013,objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji, tel. 01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta: 
info@smartno-litija.si.

2. Predmet prodaje: nepremičnini, parc. št. 491/7 – 
njiva 699 m2 in 491/9- njiva 5 m2, k.o. Štanga (ID 1848).

Izklicna cena predmetnih nepremičnin znaša 
16.900,00 € brez 20 % DDV. Najnižji znesek višanja je 
200 €.
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3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora 
plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, 
na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 0139401 
00000 193.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiško-
knjižni prenos.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 
ulica 2, Šmartno pri Litiji, dne 13. 5. 2013, ob 10. uri.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati var-
ščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Varščina 
mora biti nakazana do dne 10. 5. 2013, do 12. ure na 
transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 0139401 
00000 193.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko 
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s prav-
nim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki 
nepremičnin.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji: nepremičnini se prodata v celoti po 
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom 
lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe, stroške ce-
nitve nepremičnine in stroške vpisa v zemljiško knjigo, 
plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepre-
mičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Ob-
čini Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba Jurij Klepec, 
tel. 01/89-62-802, e-naslov: jurij.klepec@smartno-liti-
ja.si, v delovnih dneh od 10. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje postopkov prido-
bivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finanč-
nim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji s soglasjem 
župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla 
ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, raz-
polaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim pre-
moženjem Občine Šmartno pri Litiji, bo dražbo izvedla 
v skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti.

Občina Šmartno pri Litiji
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 Ob-2375/13

Občina Turnišče, na podlagi 20. člena v zvezi s če-
trto alinejo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in proračuna 
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 27/2013) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Turnišče

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe

Prodajalec: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 
9224 Turnišče.

Organizator javne dražbe: Občina Turnišče.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe so naslednje nepremič-

nine:

Zapisna 
številka Naziv Parc. št. Izklicna 

cena EUR

1 Starejša hiša in stavbno zemljišče v Turnišču, 
Ulica Pod logom 7 1578/0 k.o. Turnišče 8.874,00 EUR

2 Starejša hiša in stavbno zemljišče v Nedelici 87 1430/0 in 1431/0 k.o. 
Nedelica 5.456,66 EUR

3 Zidana vrstna garaža v Turnišču, Ulica Štefana 
Kovača 97 2462/2 k.o. Turnišče 2.940,00 EUR

4 Stavbno zemljišče v Gomilici, prodaja deleža 
Občine Turnišče, 1/2 parcele 627 k.o. Gomilica 3.536,00 EUR

5 Stavbno zemljišče v Gomilici, prodaja deleža 
Občine Turnišče, 1/2 parcele 628 k.o. Gomilica 3.728,00 EUR

6 Stavbno zemljišče v Gomilici, prodaja deleža 
Občine Turnišče, 1/2 parcele 629 k.o. Gomilica 2.800,00 EUR

2.2 Nepremičnine so proste vseh bremen.
2.3 Navedena izklicna cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena ob uspeli dražbi 

na dan dražbe.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v zemljiški knjigi.

4.5 Plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 15 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina 
pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Občine Turnišče številka: 01332-0100013319, z naved-
bo javna dražba nepremičnine, najkasneje v roku 15 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem zne-
sku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa 
prodajalca na prodajni pogodbi ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.



Stran 1438 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vr-
šila dne 9. 5. 2013 na sedežu Občine Turnišče v dvorani 
v prvem nadstropju, ob 18. uri. Kandidati se bodo morali 
15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili 
iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne 
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno pri-
javi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba ozi-
roma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki 
je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe 

vplačati varščino, ki znaša 200 evrov, na podračun 
enotnega zakladniškega računa Občine Turnišče šte-
vilka: 01332- 0100013319, z navedbo »plačilo varščine 
– javna dražba«.

8.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku ra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki na javni dražbi 
niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-
macije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke 
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na sedežu 
Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turni-
šče. Kontaktna oseba je Marjan Gjura, tel. 02/572-10-60. 
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru, načelo-
ma dan pred izvedbo javne dražbe, t.j. med 13. in 15. uro.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–

kupljeno.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek na promet 

z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške po-
vezane s prenosom nepremičnine.

10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, 
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu 
RS, na spletni strani Občine Turnišče in na oglasni deski 
na sedežu Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 
Turnišče.

Občina Turnišče
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 Ob-2370/13

Svet Srednje zdravstvene in kozmetične šole Ma-
ribor na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
16/07 in spremembe) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Maribor.

Kandidat/ka za imenovanje ravnatelja/ice:
– mora izpolnjevati pogoje po 53. in 145. členu 

ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),

– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Predviden začetek dela je 1. 1. 2014.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 

dobo 5 let.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti program vo-

denja zavoda.
Kandidati/ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev vključno z izpisom dejstev iz kazenske evi-
dence pošljejo v zaprti ovojnici z oznako Za razpis za 
ravnatelja – ne odpiraj in naslovijo na naslov: Srednja 
zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zi-
danška 3, 2000 Maribor, v roku 8 dni od dneva objave 
tega razpisa. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/e 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje zdravstvene  
in kozmetične šole Maribor

 Ob-2384/13

Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidriče-
va 65, Kranj, je na seji dne 17. 4. 2013 na podlagi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečišče no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) sprejel sklep o raz-
pisu delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Franceta Pre-
šerna.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organi-
zaciji 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).

Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 
5 let. Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2013 
oziroma skladno s sklepom Sveta šole.

Pisni prijavi z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev priložite dokazila o: izobrazbi, nazivu, opra-
vljenem strokovnem izpitu, pedagoško-andragoški iz-
obrazbi, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 

potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosod-
je in javno upravo (naročite ga lahko tudi po elektronski 
pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo so-
dišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja 
sodišče na območju prijavljenega prebivališča, ki ob 
oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti tudi življenjepis 
in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidat/ka prijavo z dokazili, potrdili in progra-
mom pošlje s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z ustrezno oznako: »Za razpis ravnatelja/ravnateljice 
Gimnazije Franceta Prešerna, Kranj«, na naslov: Svet 
šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 
Kranj, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji 
dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.

Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna,  
Kranj

Št. 110-69/2013 Ob-2404/13

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona 

o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Go-
spodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje 
za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene 
v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni uni-
verzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju 
posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško 
mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Mi-
nistrstvo za pravosodje.

Razpisi delovnih mest
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva po-
datek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek 
o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence 
o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 2.-2010/13 Ob-2383/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železni-
ce, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno 
železo.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna 

– lokacija Divača (postaja Sežana),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna 

– lokacija Koper tovorna,
– negibne zaloge se nahajajo na SŽ – Centralno 

skladišče Zalog (seznam materiala bo priložen navodilu 
za oblikovanje ponudbe).

Predmet prodaje obsega:
– približno 80 ton neuporabnih tirnic, kretniških de-

lov, DTM (odpadno železo),
– negibne zaloge, odpisane v letu 2012.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

21.200,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 5. 2013 

ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 430-04/2013-60 Ob-2392/13

Javni zavod CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Ško-
fja Loka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa 
sveta javnega zavoda CSS Škofja Loka z dne 21. 1. 
2013 naslednje

javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja

1. Naziv in sedež prodajalca/organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Center slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična 
št. 5050715000, davčna št. SI 30350611.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje, ki se vrši po načelu videno-kuplje-

no, je premičnina – montažni počitniški objekt brunari-
ce »Smreka« št. 135, ki se nahaja na zemljišču parc. 

št. 541/66, k.o. Mostec, to je v kampu Terme Čatež, 
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.

Objekt brunarice je star 27 let in ima netto tlorisno 
površino 50 m2, ki se sestoji iz pritličja (predprostor, 
kopalnica, s pohištvom opremljeni bivalni del s kuhinjo) 
in mansarde (s pohištvom opremljena soba). Objekt je 
klimatiziran.

Zemljišče, na katerem se nahaja premičnina 
ni predmet prodaje.

S predmetom prodaje je povezana obveznost kup-
ca skleniti z družbo Terme Čatež d.d. pogodbo o kori-
ščenju storitev v Termah Čatež in o zakupu zemljišča, 
na katerem stoji predmetna brunarica.

3. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: izhodišč-
na netto ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 
7.800,00 EUR (brez DDV).

4. Dodatne informacije, ogled predmeta prodaje
Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmeta 

prodaje so dostopne na tel. 04/620-72-02 in/ali ele-
ktronskem naslovu info@css-sl.si pri kontaktni osebi 
Silvi Košnjek.

Ogled predmeta prodaje na njegovi lokaciji je mo-
goče po predhodni najavi na tel. 04/620-72-02 ali ele-
ktronskem naslovu info@css-sl.si pri kontaktni osebi 
tajništvo Mur Zvonka.

5. Prodajni postopek in prodajni pogoji:
a) Varščina
Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost po-

nudbe v višini 10 % ponujene cene na račun CSS Škofja 
Loka, št. 01100-6030300980, pri UJP Kranj, in sicer do 
roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena brez-

obrestno v roku 5 delovnih dni od poteka roka za oddajo 
ponudbe z nakazilom na bančni račun, ki ga navedene 
ponudnik.

Prodajalec je upravičen zadržati vplačano varščino 
v naslednjih primerih:

– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe 
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,

– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni 
od sklenitve prodajne pogodbe.

b) Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, 

podpisana in mora vsebovati:
– ponujeno ceno za nakup premičnine, ki ne sme 

biti nižja od izhodiščne, ocenjene vrednosti iz 3.tč tega 
razpisa,

– dokazilo o plačilu varščine,
– izjavo ponudnika, da se zavezuje z družbo Terme 

Čatež d.d. skleniti pogodbo o zakupu zemljišča, na kate-
rem stoji brunarica, ki je predmet prodaje in o koriščenju 
storitev Term Čatež,

– izjavo, da je ponudba zavezujoča še 60 dni po 
izteku roka za oddajo ponudbe in da ponudnik v celoti 
sprejema vse pogoje tega razpisa

– podatke na kateri bančni račun se vrne vplačana 
varščina.

c) Rok za oddajo ponudbe
Prodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo na nje-

gov naslov prispele do 24. 5. 2013.

Druge objave



Stran 1442 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti na na-
slov Center slepih, slabovidnih in starejših, 4220 Škofja 
Loka, Stara Loka 31, z oznako » Ne odpiraj – ponudba 
za brunarico Terme Čatež«.

Prepozno dospele ponudbe bodo neodprte vrnjene 
ponudnikom.

d) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
28. 5. 2013 ob 10. uri, v prostorih CSS Škofja Loka, 
Stara Loka 31, Škofja Loka, sejna soba III. nadstropje.

e) Merilo za izbor, sklenitev pogodbe, plačilo ku-
pnine:

Upoštevane bodo le pravočasno prispele ponudbe, 
ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in 
bodo vsebovale ponujeno netto ceno, ki bo enaka ali 
višja od izhodiščne ocenjene vrednosti.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena 
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi dvoje 
ali več ponudnikov, se le-te pozove k dodatnim pogaja-
njem o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v roku 3 dni po opravljeni izbiri.

Izbrani ponudnik mora skleniti s prodajalcem pro-
dajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o iz-
biri.

Rok za plačilo kupnine in s prodajo povezanih da-
vščin (DDV) je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. 
Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina po-
godbe. Položena varščina za resnost ponudbe se všte-
je v kupnino. Kupnina se plača z nakazilom na bančni 
račun prodajalca.

Kupec je dolžan prevzeti predmet prodaje v svojo 
neposredno posest v roku 5 dni po plačilu kupnine, v pri-
meru zamude pa je v prevzemni zamudi in je za vsak 
dan zamude dolžan plačati prodajalcu penale v višini 
100 EUR.

6. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da 
sklene prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, 
je izključena. Prodajalce ni dolžan skleniti prodajne po-
godbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko brez 
odškodninske odgovornosti do sklenitve prodajne po-
godbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. V pri-
meru ustavitve postopka se ponudnikom vrnejo vplača-
ne varščine v roku 8 dni, brezobrestno.

CSS Škofja Loka

Št. 46/13 Ob-2403/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Jesenkova 3, Ljub ljana in Javni gospodarski 
zavod »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, Šentrupert, 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 37/12 – ZIPRS 1112 in 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 
objavlja

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb:

a) Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Jesenkova 3, Ljub ljana (v nadaljevanju: UR-
SIKS) in

b) Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna (v na-
daljevanju: JGZ »Pohorje« Mirna), Slovenska vas 14, 
Šentrupert.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet javnega zbiranja ponudb je:
a) oddaja v najem poslovne stavbe in pro izvodnega 

obrata (prostori so trenutno namenjeni pro izvodnji opre-
me za protipožarno zaščito JGZ »Pohorje« Mirna) v sku-
pni površini 10.310,50 m2, ki se nahajajo na zemljiščih 
s parc. št. 2504/9, 2533/3 in 2533/2, vse k.o. 1400 – 
Straža (prostori se nahajajo v okviru kompleksa Zavoda 
za prestajanje kazni zapora Dob)

b) prodaja strojev, opreme, vozil in drobnega inven-
tarja, ki so namenjeni pro izvodnji opreme za protipožar-
no zaščito, po seznamu, ki je objavljen na spletni strani 
URSIKS (točka 3 te objave).

Ponudnik lahko odda ponudbo:
a) za najem vseh nepremičnin, ki so predmet od-

daje v najem,
b) za odkup vseh premičnin v kompletu, ki so pred-

met prodaje.
Najemnik prostorov je lahko hkrati kupec premič-

nin, kar se na podlagi meril upošteva pri ocenjevanju 
prispelih ponudb.

3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v za-

prtih kuvertah najkasneje do 20. 5. 2013 do 12. ure na 
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljub ljana – glavna 
pisarna, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni.

Ponudbe se predložijo v pisni obliki, v skladu z zah-
tevami te objave in na obrazcih razpisne dokumentacije, 
ki je objavljena na spletni strani URSIKS: http://www.
mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_
ursiks/obvestila_ursiks/

Ponudbe se bodo odpirale dne 21. 5. 2013, ob 
10. uri na naslovu Ministrstvo za pravosodje, Uprava za 
izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljub ljana – 
sejna soba, I. nadstropje.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti pred-
met ponudbe, ponudbeno ceno v evrih in plačilne pogoje 
ter izkazati izpolnjevanje drugih pogojev. Ponudbena 
cena ne sme biti nižja od izklicne, ki:

a) za najem nepremičnin kot celote znaša 
13.100,00 EUR/mesečno,

b) za celoto premičnin znaša 813.000,00 EUR.
4. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 

ponudba velja dva meseca od dneva, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudb.

5. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin in od-
daja v najem nepremičnin.

6. Način in rok plačila:
a) Najemnina za nepremičnine, ki so predmet tega 

zbiranja ponudb se plačuje mesečno s plačilom na tran-
sakcijski račun URSIKS. Rok za plačilo je 30 dni od dne 
izdaje računa.

b) Kupnina za prodajo premičnin se poravna s pla-
čilom na transakcijski račun JGZ »Pohorje« Mirna v roku 
30 dni od dne sklenitve prodajne pogodbe. Kupnina 
za nakup premičnin se lahko plača tudi v več obrokih, 
ob predložitvi zavarovanja, in sicer pravna oseba z ne-
preklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez 
ugovora, fizična oseba pa s sklenitvijo dogovora o pri-
držku lastninske pravice na premičnini.

Ponudnik v ponudbi predstavi svoj predlog načina 
plačila kupnine in morebitnega zavarovanja za plači-
lo odloženega dela kupnine, dokončen dogovor pa se 
sklene v pogajanjih pred izborom najugodnejšega po-
nudnika.

Plačilo kupnine oziroma najemnine v dogovorjenih 
rokih, je bistvena sestavina pravnega posla.
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7. Višina varščine:
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani var-

ščini v višini 2 %
a) ponujene mesečne najemnine za najem ne-

premičnin na podračun proračuna URSIKS št.: 
01100-6300109972, sklic 18 20311-2010003-2013, 
z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb 
JGZ Pohorje – nepremičnine;

b) ponujene cene za nakup premičnin na podra-
čun proračuna URSIKS št.: 01100-6300109972, sklic 
18 20311-2010003-2013, z navedbo namena nakazila: 
javno zbiranje ponudb JGZ Pohorje – premičnine;

Za nakazila iz tujine:
Nosilec BS
SWIFT BSLJSI2X
IBAN SI56 011006300109972
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina všte-

la v najemnino oziroma kupnino, ostalim pa bo brez-
obrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju 
ponudb.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbira-
njem ponudb in ogled predmeta javnega zbiranja po-
nudb

Ogled predmetov javnega zbiranja ponudb po pred-
hodni najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom 
pišite na elektronski naslov janez.strmole@gov.si.

Ponudnik podrobnejše informacije o predmetu jav-
nega zbiranja ponudb dobi v razpisni dokumentaciji, ki 
je na voljo brezplačno na spletni strani, ki je navedena 
v 3. točki

9. Pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb
Ponudniki morajo dati ponudbo v obliki in roku, 

ki je naveden v tretji točki. Ponudbe morajo biti v slo-
venskem jeziku, posamezna dokazila, ki so izdana pri 
tujem organu v tujem jeziku, pa prevedena in overjena 
po sodnem tolmaču.

Ponudnik je lahko pravna oseba, samostojni podje-
tnik ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost. 
Sedež oziroma stalno prebivališče ni obvezno v Repu-
bliki Sloveniji.

Ponudnik mora ponudbi predložiti še:
– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 

(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno ob-
sojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve 
za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumen-
taciji (npr. goljufija, povzročitev stečaja z goljufijo ali 
nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna 
goljufija, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje 
oznake ali modela, ponarejanje denarja, ipd.);

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež;

– potrdilo o plačani varščini;
– krovno izjavo, katere vzorec je predložen v razpi-

sni dokumentaciji.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora ponudnik, ki 

oddaja ponudbo za najem poslovnih prostorov, predlo-
žiti še:

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan 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 odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 1 meseca v času oddaje ponudbe;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blo-
kiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja prav-
na 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 more pridobiti pa lastno izjavo over-
jeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega TRR);

– potrdilo o ogledu predmeta javnega zbiranja po-
nudb;

– bilance stanje in izkaz uspeha za zadnja tri po-
slovna leta;

– predstavitev poslovne vizije in modela poslovanja 
ter nadaljnjega dela v poslovnih prostorih, ki jih ponu-
dnik najame na lokaciji Slovenska vas 14, Šentrupert 
(ponudnik mora v okviru izvajanja dejavnosti na lokaciji 
najetih prostorov zagotoviti delo za obsojene osebe, in 
sicer skupaj najmanj 9000 ur mesečno, pri čemer plačilo 
za delo ni manjše od 1,50 EUR/uro);

– izjavo, da bo na lokaciji Slovenska vas 14, Šen-
trupert, dejavnost opravljal najmanj 10 let.

Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, 
bo izločen iz postopka.

Organizator si pridržuje pravico, da se z najugo-
dnejšim oziroma najugodnejšimi ponudniki še dodatno 
pogaja. Datum ura in mesto morebitnih pogajanj bo 
sporočen naknadno, pisno na naslov, ki ga bodo navedli 
v ponudbi. Pogajanja lahko potekajo o vseh elementih, 
ki vplivajo na izbor ponudbe kot najugodnejše.

V razpisni dokumentaciji je objavljena minimalna 
vsebina pogodb oziroma dogovorov, ki bodo glede na 
njegovo ponudbo sklenjeni z najugodnejšim ponudni-
kom. O preostali vsebini pogodb se stranke dogovorijo 
v okviru pogajanj pred izborom najugodnejšega ponu-
dnika.

Najugodnejši ponudnik bo izbran po spodnjih me-
rilih, pri čemer se upošteva ponudba, dana na podlagi 
javnega zbiranja ponudb in morebiti spremenjena v do-
datnih pogajanjih.

Ponudbe bodo razdeljene v dve kategoriji, v prvi 
kategoriji bodo ponudbe, dane za najem nepremičnin 
in odkup premičnin hkrati, v drugi kategoriji pa bodo po-
nudbe, dane bodisi samo za najem nepremičnin bodisi 
samo za nakup premičnin.

Med ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za najem 
nepremičnin in odkup premičnin hkrati, bo najugodnejši 
izbran po naslednjih merilih:

a) 10 točk – Ponudbena cena za odkup premičnin kot 
celote. Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno 
za odkup opreme kot celote, bo dobil 10 točk, ostali ponud-
niki pa sorazmerno manj po formuli: število točk = ((zne-
sek ponudbene ceneocenjevana – 813.000,00 EUR) / (znesek 
ponudbene cene max – 813.000,00 EUR) * 10.

b) 20 točk – Mesečna najemnina za poslovne pro-
store na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, 
Šentrupert). Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino 
za najem poslovnih prostorov na lokaciji JGZ, bo dobil 
20 točk. Ostali ponudniki bodo dobili sorazmerno manjše 
število točk po formuli: število točk = ((znesek najemni-
ne ocenjevana – 13.100,00 EUR)/ (znesek najemnine max – 
13.100,00 EUR)) * 20.

c) 20 točk – K ponudbi predložen poslovni plan (po-
slovna vizija in model poslovanja ter nadaljnjega dela) 
bo ocenila komisija, ki lahko poslovni plan oceni z oceno 
od 1 do 20 točk.

d) 15 točk – Ponudnik, ki bo v okviru izvajanja de-
javnosti na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, 
Šentrupert) obsojenim osebam zagotovil večje število 
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ur dela mesečno, pri čemer mora sprejeti minimalno 
vsebino pogodbenih pogojev iz vzorca pogodbe ter upo-
števati minimum 9000 ur mesečno, bo dobil 15 točk. 
Ostali ponudniki bodo dobili sorazmerno manjše število 
točk po formuli: število točk = ((število mesečnih ur dela 
obsojencev ocenjevana – 9000)/ (število mesečnih ur dela 
obsojencev max – 9000)) * 15.

e) 15 točk – Ponudnik, ki bo v okviru izvajanja de-
javnosti na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, 
Šentrupert) kot plačilo za delo obsojenih oseb, ponudil 
višji znesek, pri čemer mora sprejeti minimalno vsebino 
pogodbenih pogojev iz vzorca pogodbe ter upoštevati 
minimum 1,50 EUR/uro, bo dobil 15 točk. Ostali po-
nudniki bodo dobili sorazmerno manjše število točk po 
formuli število točk = ((cena (EUR/uro) za delo obsojen-
ca ocenjevana – 1,50)/ (cena (EUR/uro) za delo obsojenca 

max – 1,50)) * 15.
Ponudnik, ki na podlagi zgornjih meril dobi najvišje 

število točk, je najugodnejši ponudnik.
Kolikor organizator ne bo prejel nobene ponudbe 

za najem nepremičnin in odkup premičnin hkrati, bo 
najugodnejšo ponudbo izbral ločeno za nakup premič-
nin in najem nepremičnin. Pri odkupu premičnin se kot 
merilo upošteva cena za odkup opreme kot celote. Pri 
najemu nepremičnin se kot merilo upoštevajo merila iz 
točk od b) do e).

S ponudnikom, ki bo ponudil odkup strojev, opreme, 
vozil in drobnega inventarja istočasno z oddajo ponudbe 
za najem prostorov in bo nadaljeval pro izvodnjo progra-
ma gasilskih armatur, bo JGZ Pohorje-Mirna pred pod-
pisom pogodb o najemu prostorov in nakupu premičnih 
sredstev izvedel pogajanja o:

– odkupu zalog vhodnih materialov, nedokončane 
pro izvodnje, polizdelkov v procesih in zaloge gotovih 
izdelkov – na dan prevzema procesov,

– zaposlitvi potrebnega števila sodelavcev zapo-
slenih v JGZ – ju,

– nadaljevanju pogodbenega sodelovanja z vse-
mi pogodbeniki s katerimi sodeluje JGZ »POHORJE« 
Mirna v primeru, ko je le to potrebno za nadaljevanje 
procesa pro izvodnje,

– pravici do uporabe blagovne znamke in pridoblje-
nih potrdil o skladnosti pro izvodov z standardi kakovosti,

– prevzemu dokumenta o izvajanju varovanja v pro-
cesih, kjer bodo izvajali dela obsojeni.

10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali poo-
blaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do skle-
nitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb 
ustavi, pri čemer se povrne ponudnikom stroške v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za pravosodje
JGZ »Pohorje« Mirna

Št. 3522-2/2012-5 Ob-2356/13

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, 
na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za 
leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12 in 
13/13), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja v lasti Občine Majšperk

1. Predmet prodaje in izklicna cena
Dvosobno stanovanje št. 10, na naslovu Maj-

šperk 36, v izmeri 54,53 m2. Stanovanju pripada so-

razmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah 
ter klet.

Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska obči-
na 438 – Lešje, številka stavbe 1, številka dela stavbe 
10. Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % 
davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je v lasti Občine Majšperk. Nepre-
mičnina je prosta oseb.

2. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine je mo-
žen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk, 
tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale informacije 
o prodaji.

3. Pogoji prodaje
– Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno-ku-

pljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodaja-
lec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo po-
nudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne 
in pravne napake predmeta prodaje.

– Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim po-
nudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri 
pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh 
po javnem odpiranju ponudb.

– V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od 
pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varšči-
no in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega 
najugodnejšega ponudnika.

– Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok 
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 
Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog 
za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži 
plačano varščino.

– Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični 
po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine 
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pra-
vico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne 
pogodbe.

– Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, 
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ob-
javljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke c).
b) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 

po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponud-
ba za nakup stanovanja«, na naslov: Občina Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk, najkasneje do 22. 5. 2013 
do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen 
naziv in naslov ponudnika.

c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizično osebo,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja po-

nudb,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 1445 

– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe.

d) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 
zgoraj navedene sestavine.

e) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je 
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varšči-
na ne vrne.

4. Plačilo varščine
– Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične 

osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v vi-
šini 10 % ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne cene nepremičnine, na račun Občine Majšperk 
št. 01269-0100017182, odprt pri Banki Slovenije, in jo 
dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini.

– Plačana varščina se izbranemu ponudniku varšči-
na v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne 
brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

– Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

5. Izbor najugodnejšega ponudnika:
– Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 

dne 22. 5. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Majšperk 
in o izbiri pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po od-
piranju prispelih ponudb.

– Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. 
Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki 
pa ne sme biti nižja od izklicne cene. V primeru, da je 
podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, 
ima prednost morebitni najemnik prodajanega stanova-
nja. Če takšnih ponudnikov ne bo, bo pristojna komisija 
izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil tudi 
najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponu-
dnike pozval k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravil 
pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev 
prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po 
opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnej-
šega ponudnika.

– Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh 
od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je 
prodajalec ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval 
nepravočasnih ponudb.

6. Plačilni pogoji:
– Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na 
transakcijski račun Občine Majšperk. Z vplačilom celo-
tnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec 
zemljiško knjižno dovolilo.

– Če najboljši ponudnik ne sklene prodajne pogod-
be oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe 
v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji 
računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma 
od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno 
z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za skleni-
tev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko 
odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano 
varščino kot skesnino.

– Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina prodajna pogodbe. Položena varščina 
se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od 
dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. 
Neuspelim ponudnikom pa se vplačana varščina vrne 
v roku 15 dni od opravljenega izbora.

– Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis 
pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pra-
vice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnino in jih plača 
izbrani kupec.

7. Ustavitev postopkov: Občina Majšperk postopek 
javnega zbiranja ponudb lahko ustavi, brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, 
brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Občina 
Majšperk postopek predaje nepremičnine kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ustavi, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano var-
ščino.

Pravno opozorilo
Občina Majšperk ponudniku ne vrne vplačane var-

ščine, če le-ta ni uspel na javnem zbiranju ponudb, ven-
dar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine 
za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku 
javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika nepremič-
nine notarsko overjena izjava, dana pod materialno (od-
škodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času 
od razpisa do odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali 
poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s po-
drobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje 
ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih 
dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja 
pri organih pregona.

Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi od skle-
nitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega 
posla, če je ponudnik uspel na javnem zbiranju ponudb, 
vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.

Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsi-
ljevanja ali poskusa vplivanja na druge sodelujoče v po-
stopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja 
vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav 
tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do 
vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico 
do vrnitve vplačane varščine.

Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavlje-
na na spletni strani Občine Majšperk in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Občina Majšperk

 Ob-2372/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Občina Komenda, objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo Kabelske kanalizacije za TK omrežje 

v Poslovni coni Komenda in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumen-

tacija je dostopna na spletnih straneh Občine Komenda: 
www.komenda.si in na sedežu Občine Komenda. Vpo-
gled in dvig razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: mar-
jan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je pravica do uporabe kabelske 
kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda. 
Trasa večcevne kabelske kanalizacije s skupno metra-
žo 9.447 m, ki je namenjena uporabnikom 277 parcel 
v skupni okvirni izmeri 86 ha in poteka po parcelah 
s parc. št. 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 
2075, 2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2084, 
2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 
2094, 2095, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 
2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 
2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 
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2129, 2130, 2134, 2135, 1333/51, 1333/15, 1333/53, 
1435/2, 1418/14, 1418/9, 1333/39, 1333/40 in 1333/26, 
vse k.o. 1905 Moste. V času te prodaje je kabelska 
kanalizacija za TK omrežje v PC Komenda delno za-
sedena z uporabnikoma T–2, d. o. o. in Telekom, d. 
d. Pravno razmerje z navedenima uporabnikoma ni 
urejeno in bo predmet dogovorov med izbranim ponu-
dnikom in uporabnikoma omrežja. Pravica do uporabe 
kabelske kanalizacije za TK omrežje v PC Komenda se 
prodaja izključno skupaj z ustanovitvijo služnosti. Od 
ponudnika se ne zahteva takojšnje omreženje in pri-
ključitev vseh uporabnikov za celotno omrežje, vendar 
pa mora ponudnik zagotoviti priključitev posameznega 
uporabnika v omrežje v roku največ 30 dni od vsako-
kratnega prejema zahteve posameznega uporabnika 
za priključitev v omrežje.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi usta-
novitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratova-
nje, vzdrževanje in nadzor kabelske kanalizacije za 
TK omrežje v PC Komenda. Služnostna pravica, ki bo 
ustanovljena v korist izbranega ponudnika, bo zajema-
la naslednja upravičenja: vzpostavitev delujočega TK 
omrežja v infrastrukturi, ki je predmet prodaje, obratova-
nje kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju in pripadajoče infrastrukture, vzdrževanje 
kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju in pripadajoče infrastrukture, dostop do 
kabelske kanalizacije v prenosnem in distribucijskem 
TK omrežju za potrebe njihovega obratovanja, vzdrže-
vanja, popravil in nadzora infrastrukture, odstranjevanje 
naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju kabelske 
kanalizacije v prenosnem in distribucijskem TK omrež-
ju. Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila 
služnost na svojih nepremičninah, na katerih leži ka-
belska infrastruktura. Prav tako bo Občina Komenda 
uredila ustanovitev služnosti na parcelah, ki niso v nje-
ni zemljiško knjižni lasti, s parc. št. 1435/2, 1418/14, 
1418/9, 1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 
Moste, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve 
pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustano-
vljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo 
Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljša-
nje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora 
upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumen-
tacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec 
je sestavni del te razpisne dokumentacije. Nadomestilo 
za služnost je vključeno v kupnino za pridobitev pravice 
do uporabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Po-
slovni coni Komenda.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske 
pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali pre-
ko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »projekt TK omrežje 
Poslovna cona Komenda«. Mogoč je tudi ogled kabel-
ske kanalizacije za TK omrežje na terenu, in sicer ob 
navzočnosti Simona Freliha, po predhodnem dogovoru 
z njim preko tel. 041/651-795. Skrajni rok za vprašanja 
in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je do 
vključno dne 20. 5. 2013.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, najkasneje do dne 27. 5. 2013 do 12. ure. 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni 
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
s pripisom »Ponudba za projekt TK omrežje Poslovna 
cona Komenda«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov ponudnika. Neustrezno označene 
ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka 
za sprejem ponudb, bodo kot nepravilne oziroma prepo-

zne izločene iz postopka zbiranja ponudb ter neodprte 
vrnjene na naslov ponudnika oziroma pošiljatelja nave-
den na ovojnici. Ponudniki lahko svoje ponudbe spre-
minjajo oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo 
ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti od-
dane na enak način kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo 
ponudniki oddali v postopku javnega zbiranja ponudb, 
so zavezujoče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od 
poteka roka za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji 
ponudbi navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, 
da je njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponud-
ba šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postop-
ka javnega zbiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
28. 5. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli pre-
kine oziroma od njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Po-
godbo o prodaji pravice do uporabe kabelske kanaliza-
cije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in Pogodbo 
o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno oprede-
ljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka 
pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine 
znaša 359.028,63 EUR + DDV. Glede izvedbe plačila 
lahko ponudniki izbirajo med naslednjima možnostma: 
(1) Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu 
pogodb z izbranim ponudnikom ali (2) Plačilo kupnine 
v treh enakih obrokih, in sicer plačilo prvega obroka 
v roku 30 dni od podpisa pogodb z izbranim ponudni-
kom, plačilo drugega obroka najkasneje do 30. 9. 2013 
in plačilo tretjega obroka najkasneje do 31. 12. 2013, pri 
čemer se za plačilo drugega in tretjega obroka obraču-
navajo obresti po fiksni obrestni meri v višini 7 % letno, 
ki tečejo od izteka 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim 
ponudnikom do plačila posameznega obroka. Če se po-
nudnik odloči za takšen način plačila, mora najkasneje 
ob podpisu pogodbe za zavarovanje plačil predložiti 
bančno garancijo v višini ponujene vrednosti kupnine 
z veljavnostjo najmanj do 31. 1. 2014. Garancija za 
zavarovanje plačil se lahko unovči, če ponudnik zamudi 
s plačilom kateregakoli obroka kupnine.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 35.902,86 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi.

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda
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 Ob-2373/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Občina Komenda, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja v 1. fazi 

Poslovne cone Komenda in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumen-

tacija je dostopna na spletnih straneh Občine Komenda: 
www.komenda.si in na sedežu Občine Komenda. Vpo-
gled in dvig razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: mar-
jan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je pravica do uporabe plino-
vodnega omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda. 
Trasa omrežja v skupni dolžini 1.470,00 m je neposre-
dno in posredno namenjena uporabnikom 277 parcel 
v skupni okvirni izmeri 86 ha v Poslovni coni Komenda 
in je hkrati povezava na plinovodno omrežje za nase-
lja v Občini Komenda. Omrežje, ki je predmet proda-
je, poteka po parcelah s parc. št. 1333/51, 1333/53, 
2067, 1333/15 (parcele so v lasti Občine Komenda) ter 
1333/67, 1333/47 in 1333/48 (parcele niso v lasti Ob-
čine Komenda, a se občina obveže pridobiti ustrezno 
služnost v korist kupca plinovodnega omrežja, kot je 
to opredeljeno v naslednji točki), vse k.o. 1905 Moste. 
Pravica do uporabe plinovodnega omrežja se prodaja 
izključno skupaj z ustanovitvijo služnosti.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi ustano-
vitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratovanje, 
vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. Služno-
stna pravica, ki bo ustanovljena v korist izbranega ponu-
dnika, bo zajemala naslednja upravičenja: vzpostavitev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja in pri-
padajoče infrastrukture, dostop do plinovodnega omrež-
ja za potrebe njegovega obratovanja, vzdrževanja, po-
pravil in nadzora, odstranjevanje naravnih ovir pri obra-
tovanju in vzdrževanju plinovodnega omrežja. Občina 
bo v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na 
svojih nepremičninah, na katerih leži plinovodno omrež-
je. Prav tako bo Občina Komenda uredila ustanovitev 
služnosti na parcelah, ki niso v njeni zemljiško knjižni 
lasti, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve 
pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustano-
vljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo 
Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljša-
nje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora 
upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumen-
tacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec 
je sestavni del te razpisne dokumentacije. Nadomestilo 
za služnost je vključeno v kupnino za pridobitev pravice 
do uporabe plinovodnega omrežja.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske 
pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali pre-
ko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »prodaja plinovodne-
ga omrežja – 1. faza Poslovne cone Komenda«. Mogoč 
je tudi ogled omrežja na terenu, in sicer ob navzočnosti 
Marjana Potočnika in po predhodnem dogovoru z njim 
preko tel. 041/651-795. Skrajni rok za vprašanja in zah-
teve za pojasnila razpisne dokumentacije je do vključno 
dne 20. 5. 2013.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 

Komenda, najkasneje do dne 27. 5. 2013 do 12. ure. 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni 
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrež-
ja« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni 
naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter 
ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem 
ponudb, bodo kot nepravilne oziroma prepozne izlo-
čene iz postopka zbiranja ponudb ter neodprte vrnjene 
na naslov ponudnika oziroma pošiljatelja naveden na 
ovojnici. Ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo 
oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. 
Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na 
enak način kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo ponudniki 
oddali v postopku javnega zbiranja ponudb, so zavezu-
joče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka 
roka za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji ponud-
bi navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, da je 
njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponudba 
šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postopka 
javnega zbiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
28. 5. 2013 ob 10. uri, v prostorih Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli pre-
kine oziroma od njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila 
Pogodbo o prodaji pravice do uporabe plinovodnega 
omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda in Pogodbo 
o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno oprede-
ljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka 
pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine 
znaša 122.762,00 EUR + DDV. Glede izvedbe plačila 
lahko ponudniki izbirajo med naslednjima možnostma: 
(1) Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu 
pogodb z izbranim ponudnikom ali (2) Plačilo kupnine 
v treh enakih obrokih, in sicer plačilo prvega obroka 
v roku 30 dni od podpisa pogodb z izbranim ponudni-
kom, plačilo drugega obroka najkasneje do 30. 9. 2013 
in plačilo tretjega obroka najkasneje do 31. 12. 2013, pri 
čemer se za plačilo drugega in tretjega obroka obraču-
navajo obresti po fiksni obrestni meri v višini 7 % letno, 
ki tečejo od izteka 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim 
ponudnikom do plačila posameznega obroka. Če se po-
nudnik odloči za takšen način plačila, mora najkasneje 
ob podpisu pogodbe za zavarovanje plačil predložiti 
bančno garancijo v višini ponujene vrednosti kupnine 
z veljavnostjo najmanj do 31. 1. 2014. Garancija za 
zavarovanje plačil se lahko unovči, če ponudnik zamudi 
s plačilom kateregakoli obroka kupnine.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 12.276,20 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi.



Stran 1448 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda

Št. 478-0052/2012 Ob-2376/13

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) v zvezi s 35. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Žirovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so tri nezazidana 

stavbna zemljišča oziroma zazidljive parcele v spodnjem 
delu naselja Moste nad avtocesto (prejšnji ZN Moste) 
in sicer:

a) zemljišče s parc. št. 834/2 in 835/2, travnik, 
v skupni izmeri 635 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena 
znaša 61.277,00 EUR,

b) zemljišče s parc. št. 834/1, travnik, v izme-
ri 565 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena znaša 
54.522,00 EUR,

c) zemljišče s parc. št. 831/10, 831/15 in 834/7, 
travnik, v skupni izmeri 769 m2 – izhodiščna cena znaša 
74.208,00 EUR.

Navedene izhodiščne cene ne vključujejo DDV.
2. Pogoji prodaje
2.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
2.2. Nepremičnine bodo prodane ponudnikom, za 

katere bo imenovana Komisija ugotovila, da so podali 
najugodnejšo ponudbo za posamezno zazidljivo parce-
lo in bodo s sklepom župana izbrani za najugodnejše 
ponudnike.

2.3. Izbrani ponudniki bodo morali skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo šte-
lo, da so od nakupa odstopili in ima prodajalec pravico 
zadržati plačano varščino.

2.4. Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske 
pravice bo kupcem izdano po plačilu celotne kupnine 
(vključno z DDV).

2.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po izsta-
vitvi računa na podlagi podpisa prodajne pogodbe je 
bistvena sestavina pogodbe.

2.6. Kupci bodo poleg ponujene kupnine dolžni pla-
čati še 20 % DDV ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
v zemljiško knjigo.

3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino za:
– zemljišče pod točko 1.a, v višini 6.100,00 EUR,
– zemljišče pod točko 1.b, v višini 5.400 EUR in
– zemljišče pod točko 1.c, v višini 7.400 EUR
in sicer na TRR prodajalca št.: 01392 – 0100007760, 

sklic 18 76902-7141998-(davčna številka ponudnika) 
z navedbo »varščina za zemljišče«. Plačana varščina 
se izbranim ponudnikom vračuna v kupnino, ostalim 

ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od 
dneva izbire najugodnejših ponudnikov.

3.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine),

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega doku-
menta (fizične osebe),

– izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, 
ki ni starejši od 30 dni (pravne osebe),

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o veljavnosti dane ponudbe do 31. 7. 2013.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 

z določili tega razpisa ali rokom za oddajo ponudb, je 
pristojna komisija ne bo upoštevala.

3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov Obči-
na Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Na ovojnici 
mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
zemljišč v Mostah« in naveden naslov ponudnika. Za 
pravo časne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele 
na sedež prodajalca najkasneje do petka, 7. 6. 2013 
do 10. ure.

4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe dne 7. 6. 

2013 ob 12. uri, v prostorih Občine Žirovnica, začasni 
naslov Moste 2 A, 4274 Žirovnica (poslovni objekt Elek-
tro Gorenjska – 2. nadstropje).

4.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 15 dni pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

4.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

4.4. Na podlagi tega razpisa Občina Žirovnica ni 
zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z naj-
boljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

5. Dodatne informacije: dodatne informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podat-
ke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled 
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Žirovnica, 
tel. 04/580-91-00, kontaktna oseba Monika Kusterle.

Občina Žirovnica

 Ob-2382/13

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, ob-
javlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju tržnih stano-
vanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS, št. 53/12)

javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje je tržno stanovanje št. 2, z identi-

fikacijsko številko 1298-178-2 v kleti večstanovanjske 
stavbe, z identifikacijsko št. 1298-178, na naslovu Slom-
škova ulica 5 v Brežicah, v izmeri 41,54 m² s pomožnim 
prostorom – kletjo, stoječe na parc. št. 1/313, k.o. 1298 
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Trnje in je v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju naje-
modajalec).

Stanovanje se odda za določen čas petih let z mo-
žnostjo podaljšanja.

Izklicna mesečna najemnina znaša 153,32 EUR. 
Najmanjši dvig ponujene najemnine je 10,00 EUR.

3. Pogoji za udeležbo v postopku
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki 

resnost svoje ponudbe izkažejo z vplačilom varščine 
v višini treh izklicnih mesečnih najemnin. Varščino vpla-
čajo najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na račun 
najemodajalca št. 01209-0100008385, pri UJP Novo 
mesto z opisom namena vplačila: »Varščina za javno 
zbiranje ponudb; 3523-0008/2013«. Po končanem po-
stopku javnega zbiranja ponudb bo varščina vrnjena 
tistim, ki na javnem zbiranju ponudb ne bodo uspeli 
v petnajstih dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.

Izbranemu ponudniku se plačana varščina zadrži 
do prenehanja najemnega razmerja, za primer nepo-
ravnanih stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic 
poškodovanja tržnega stanovanja iz razlogov s strani 
najemnika ali s strani najemnika neporavnane najemni-
ne in obratovalnih stroškov.

Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje splošne 
razpisne pogoje:

– so državljani Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije s stalnim prebivališčem v Občini 
Brežice;

– niso sami oziroma njihovi ožji družinski člani, ki 
z njim rešujejo stanovanjsko vprašanje, najemniki ozi-
roma lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe in;

– so plačilno sposobni poravnati tržno najemnino in 
ostale obveznosti za uporabo stanovanja.

Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem 
imajo ponudniki, ki izpolnjujejo še naslednji dodatni raz-
pisni pogoj:

– da gre za mlado družino; Za mlado družino se 
šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri je vsaj eden 
od otrok šoloobvezen ne glede na starost staršev, pri 
čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo ži-
vljenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse 
druge življenjske oblike.

Ponudniki so dolžni oddati vlogo za dodelitev tr-
žnega stanovanja v najem na obrazcu vloge, ki je del 
razpisne dokumentacije in h kateri dolžni priložiti:

– originalno potrdilo o vplačani varščini;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali 

države članice Evropske unije za prosilca;
– potrdilo o stalnem bivanju v Občini Brežice za 

ponudnika;
– dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za 

zadnje tri mesece (januar 2013, februar 2013, marec 
2013) zase in za ostale bodoče uporabnike s prihodki;

Vlogo, ki jo ponudniki dobijo v pisarni št. 28 Občine 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v času uradnih 
ur ali na spletni strani Občine Brežice, pošljejo v zaprtih 
ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali dostavijo osebno v sprejemno 
pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, do vključno 16. 5. 2013 do 11. ure, s pripisom na 
sprednji strani »Ponudba za oddajo tržnega stanovanja 
v najem, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti 
polni naslov pošiljatelja ponudbe.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 16. 8. 
2013.

4. Postopek izbire
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 8, v stav-

bi Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18, 

v Brežicah, 17. 5. 2013 ob 11. uri. K odpiranju lahko 
pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki 
se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim 
dokumentom.

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, kate-
remu se bo dodelilo predmetno stanovanje v najem, bo 
najvišja ponujena mesečna najemnina. Ponujena naje-
mnina ne sme biti nižja od izklicne.

V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na 
osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da 
je mogoče doseči ugodnejše pogoje najema, lahko opra-
vi med ugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer 
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki.

Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene.
Odločitev o oddaji predmetnega tržnega stanovanja 

v najem bo sprejela občinska uprava Občine Brežice, ki 
bo izdala odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika ozi-
roma dodelitvi predmetnega tržnega stanovanja v najem 
in o tem obvestila ostale ponudnike.

Zoper odločitev občinske uprave Občine Brežice 
bo v roku osem dni od vročitve odločbe dopustna pri-
tožba na župana Občine Brežice, katerega odločitev 
bo dokončna.

Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, 
ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek 
ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri če-
mer se ponudnikom ne povrnejo stroški razen varščine.

Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi predme-
tnega tržnega stanovanja v najem bo sklenil župan Ob-
čine Brežice z izbranim ponudnikom najemno pogodbo 
v notarskem zapisu. Stroške sklenitve najemne pogodbe 
krije občina.

5. Drugo: dodatne informacije v zvezi z razpisom 
zainteresirani dobijo v času uradnih ur, v pisarni št. 28, 
v stavbi občinske uprave Občine Brežice na naslovu Ce-
sta prvih borcev 18 v Brežicah, ali po tel. 07/62-05-540 
(Marina Urek). Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje, 
je možen po predhodnem dogovoru.

Občina Brežice

 Ob-2385/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana 
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/ 
od dne 26. 4. 2013 do dne 13. 5. 2013.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine

Poslovni prostori:
1. Mestni trg 17 (Cankarjevo nabrežje 25)
Oddajamo poslovni prostor št. P03, površi-

ne 9,82 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. 
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor 
za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar zna-
ša 157,12 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
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za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)
Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto površi-

ne 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno de-
javnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni 
prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar 
znaša 502,50 EUR/mesec.

3. Topniška cesta 19
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne povr-

šine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživi-
li ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena naje-
mnina za poslovni prostor za mesec april 2013 zna-
ša 5,00 EUR/m2, kar znaša 610,20 EUR/mesec.

4. Breg 22
Oddajamo poslovni prostor št. P03, skupne povr-

šine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno de-
javnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni 
prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar 
znaša 1.505,60 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

5. Vojkova cesta 77
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne povr-

šine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno de-
javnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni 
prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar 
znaša 494,30 EUR/mesec.

6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površi-

ne 4,01 m2 za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena 
najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 zna-
ša 13,00 EUR/m2, kar znaša 52,31 EUR/mesec.

7. Zaloška cesta 42
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne povr-

šine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je 
vštet poslovni prostor, v velikosti 172,37 m2 in gostinski 
vrt, v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu najemnine se pri 
gostinskem vrtu upošteva faktor 0,25 in znaša površina 
za izračun najemnine 45,00 m2. Površina za izračun 
najemnine tako znaša 217,37 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor 
za mesec april 2013 znaša 9,00 EUR/m2, kar znaša 
z upoštevanjem faktorja pri izračunu višine najemnine 
1.956,33 EUR/mesec.

8. Stari trg 16
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne povr-

šine 27,94 m2 za trgovino z neživili ali storitveno de-
javnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni 
prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar 
znaša 447,04 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

9. Jurčičev trg 2
Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne povr-

šine 154,38 m2 za storitveno dejavnost s poudarkom 
na kulturno – galerijski dejavnosti. Izhodiščna ocenje-
na najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 
znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 1.543,80 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

– Poslovni prostor se oddaja za storitveno dejav-
nost s poudarkom na kulturno – galerijski dejavnosti.

– Poslovni prostor je v času javnega zbiranja po-
nudb zaseden z najemnikom.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega 

registra
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3 – Pravne osebe (razen neposredni proračunski 

uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh raču-
nov v preteklem letu,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 1451 

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obraz-

cih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih 
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. 
Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek 8-12 in 13-15 ure, 
sreda 8-12 in 14-16 ure ter petek 8-12 ure). Veljavnost 
garancije mora biti vsaj do 26. 4. 2014.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, 
podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem po-
slovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponud-
bo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Od-
seka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, 
v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se na-
vezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudni-
ki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki 
je porok prej naštetih pravnih sub jektov mora vlogi pri-
ložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice 
oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne 
kartice z razvidno številko osebnega računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov 
za poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
26. 4. 2014.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas 

petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-

stora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-

ške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške za katere se stranki dogovorita z najemno pogod-
bo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem 
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu 
dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni 
drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem poslovnih prostorov – ne odpiraj« 
in »lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslov-

nega prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice mora 
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 13. 5. 
2013. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi-
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 

dne 16. 5. 2013 ob 13. uri, na naslovu: Adamič – Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače 
določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano 
ponudbo je do dne 26. 4. 2014.

VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslov-

nih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite 
na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, v času uradnih ur 
(ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda 
od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 
12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum Ura Lokacija

ponedeljek 
6. 5. 2013

9:00 Breg 22
9:30 Stari trg 16

10:00
Mestni trg 17  
(Cankarjevo nabrežje 25)

10:30 Jurčičev trg 2

11:00
Trg osvobodilne fronte 10 
(železniški podhod)

torek  
7. 5. 2013

9:00 Zaloška cesta 42
9:45 Topniška cesta 19 

10:30 Vojkova cesta 77
11:15 Trg mladinskih delovnih brigad 2

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 15/2013 Ob-2386/13

Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št 86/10 in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS) ter 
46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13; v nadaljevanju: USPDSLS), župan Me-
stne občine Velenje objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje.

II. Predmet najema
Predmet najema so poslovni prostori ID znak 3503, 

na naslovu Šaleška cesta 19a, par. št. 2523/5, k.o. 964 
Velenje.

Poslovni prostori, v izmeri 364 m2 obsegajo:
– pisarniške prostore, v izmeri 271 m2;
– hodnike, v izmeri 61 m2;
– stopnišče, v izmeri 17 m2;
– sanitarije, v izmeri 15 m2.
Poslovni prostori se oddajo v najem kot celota. So 

v slabem stanju in potrebni temeljite obnove.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina za 

poslovne prostore znaša 1.063 € mesečno (brez DDV, 
ki bremeni najemnika).

IV. Pogoji najema
1. Poslovni prostori se oddajo v najem za obdobje 

15 let.
2. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plače-

vati tudi stroške obratovanja (električna energija, pora-
bljena voda, odvoz odpadkov, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča in drugo).

3. Poslovni prostori so v slabem stanju, zato je Me-
stna občina Velenje naročila cenitev ter izdelavo projek-
tne dokumentacije (št. 01/2013, izdelal ART BAU, Peter 
Hadolin s.p., februar 2013), v kateri je naveden minimalni 
obseg del, ki jih je potrebno opraviti, ter minimalni stan-
dard materialov, ki jih je potrebno pri izvedbi del upora-
biti. Najemnik se s sklenitvijo najemne pogodbe zaveže, 
da bo poslovne prostore prenovil v skladu s predloženo 
projektno dokumentacijo. Projektantska ocena obnove 
znaša 152.945,95 EUR brez DDV. Vlaganja najemnika po 
zahtevah najemodajalca se bodo najemniku povrnila v vi-
šini do 60 % mesečne najemnine na podlagi predloženih 
računov in dokazil o vplačilu. Ker bo najemodajalec sofi-
nanciral obnovo poslovnih prostorov v višini 75 %, mora 
najemnik izbrati izvajalca obnove poslovnih prostorov 
skladno s pravilnikom o oddaji JN, za katera se ZJN-2 ne 
uporablja. Za vsako izvedbo del mora najemnik pridobiti 
najmanj 3 ponudbe (in izbrati najugodnejšo).

4. Vlaganja, ki presegajo obseg del ali standard 
materialov navedenih v projektni dokumentaciji in jih bo 
najemnik izvedel za opravljanje lastne poslovne dejav-
nosti, so izključno breme najemnika in se ne povrnejo.

5. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina 
najemne pogodbe.

6. Poslovni prostori se oddajo v najem za opra-
vljanje mirne poslovne dejavnosti (brez gostinske de-
javnosti).

7. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 
5 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v naspro-
tnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem 
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.

V. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne 

osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slo-
venije ali druge države članice Evropske unije oziroma 

imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljan-
stvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma ko-
pijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden poda-
tek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež 
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.

2. Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost 
ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na 
podračun EZR MoV št. SI56 0133 3010 0018 411, pri 
Banki Slovenije.

Znesek varščine se v nobenem primeru ne obre-
stuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri 
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire 
najugodnejšega ponudnika.

3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo 
do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti.

4. Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponu-
dnik predložil:

a. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 
1).

b. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo 
osebnega dokumenta.

c. Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega regi-
stra, ki ne sme biti starejši od 90 dni.

d. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu 
pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).

e. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe 
(Priloga št. 3),

f. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).

g. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5).

h. Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR 
MoV št. SI56 0133 3010 0018 411, v višini izhodišč-
ne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. 28 
76333-7141998-26042013.

i. Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po 
pooblaščencu.

5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najkasneje do 13. 5. 2013 do 9. ure, na na-
slov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem 
poslovnih prostorov na Šaleški cesti 19a« Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec 
ne bo upošteval.

VI. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ponujena 

mesečna najemnina.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 13. 5. 2013, ob 
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.

2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija za vodenje in izvedbo postopka oddaje stvarnega 
premoženja v najem – najem poslovnih prostorov na 
Šaleški cesti, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru 
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugo-
dnejši ponudnik po merilu.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali 
popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, opravi 
z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnej-
šim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do skle-
nitve najemne pogodbe ustavi.
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VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom, 
ogledom poslovnih prostorov ter vpogledom v razpisno 
dokumentacijo v času razpisa lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo na Mestni občini Velenje, pri Bojanu Čampi, 
03/896-16-34, ali bojan.campa@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 3528-02/2013-04 05 Ob-2387/13

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja 
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 46. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Odloka o splo-
šnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, 
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter 
določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10 in 45/11), 
Posamičnega programa oddaje poslovnega prostora 
pivnice Hotela Savinja na Valvasorjevem trgu 1, v La-
škem in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12 in 108/12),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – pivnice Hotela 

Savinja na Valvasorjevem trgu 1, v Laškem,
objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na 

spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Ob-
čine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 4. 
2013 do vključno dne 14. 5. 2013.

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

II. Predmet oddaje v najem:
Predmet oddaje je deloma opremljen poslovni pro-

stor pivnice Hotela Savinje s spremljajočimi površinami, 
v kletni etaži objekta na Valvasorjevem trgu 1, v La-
škem, stoječega na parc. št. 256/0, k.o. 1026 Laško 
(ID 2523734). Lastnika objekta sta Občina Laško v de-
ležu 3731/5000 in Turistično društvo Laško v deležu 
1269/5000.

Površine obstoječih prostorov: hladilnice in skladi-
šča ob kuhinji 70 m2; kuhinja 46,70 m2; pivnica 95 m2; 
vhod 40 m2; soba za zaključeno družbo 38,90 m2; skla-
dišče 12,75 m2. Kletna etaža s pritlično etažo soupo-
rablja hodnik, v izmeri 18,20 m2 in sanitarije, v izmeri 
73 m2. Poslovni prostor izpolnjuje pogoje za opravljanje 
gostinske dejavnosti, točneje pivnice s spremljajočim 
programom. Skupaj s poslovnim prostorom bo najemnik 
poslovnega prostora souporabljal tudi spodnji letni vrt 
Hotela Savinja, v izmeri cca. 150 m2, za dejavnost le-
tnega vrta in spremljajočih prireditev.

III. Izhodiščna ocenjena višina najemnine za po-
slovni prostor za mesec april 2013 znaša 1.550 € na 
mesec, oziroma 18.600 € na leto.

Posebni pogoji najema
Občina Laško in Turistično društvo Laško si pridr-

žujeta pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, 
poleg višine ponujene najemnine odločata tudi:

– program dejavnosti, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru in njegova vključitev v celovito turistično ter 
kulturno ponudbo Laškega in

– lastni vložek finančnih sredstev.
Razmerje med kriteriji je 35 % za višino ponujene 

najemnine, 35 % za program, ki se bo izvajal v poslov-
nem prostoru in 30 % za lastni vložek finančnih sredstev.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina uporabnikov storitev;
– popestritev mestnega utripa.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 35 točk za višino ponujene 
najemnine, 35 točk za program in 30 točk za lastni 
vložek finančnih sredstev, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru.

Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne 
bo dosežena vsaj izračunana izhodiščna najemnina za 
poslovni prostor je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
V tem primeru se postopek javnega zbiranja ponudb 
ponovi.

IV. Varščina:
– Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem zbiranju 

ponudb za oddajo poslovnega prostora morajo vpla-
čati varščino v višini šestih mesečnih izhodiščnih na-
jemnin za poslovni prostor na TRR Občine Laško št.: 
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina 
vštela v prvih šest najemnin, ostalim pa bo brezobrestno 
vrnjena v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Morebitno razliko med vplačanim in 
dejanskim pogodbenim zneskom šestih mesečnih naje-
mnin pa je uspeli ponudnik dolžan naknadno poravnati.

– V primeru, da uspeli ponudnik, ki bo pozvan 
k sklenitvi najemne pogodbe v roku 15 dni po javnem 
odpiranju ponudb in opravljeni morebitni javni dražbi ozi-
roma dodatnih pogajanjih, ne podpiše najemne pogodbe 
in prevzame ključev se šteje, da ponudnik odstopa od 
svoje ponudbe, organizator javnega zbiranja pa obdrži 
vplačano varščino.

V. Pogoji najema:
– Poslovni prostor se odda v najem za določen čas 

petih let.
– V poslovnem prostoru se dopušča opravljanje 

dejavnosti pivnice – gostinske dejavnosti, ki je skladna 
z opredelitvijo namembnosti območja po prostorskih 
aktih Občine Laško in veljavno zakonodajo.

– Poslovni prostor je delno opremljen in se daje 
v najem pod pogojem, da ga najemnik opremi na svoje 
stroške. Oprema poslovnega prostora, ki jo bo kupil na-
jemnik ostane v lasti najemnika.

– Najemnik mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja 
in drugo dokumentacijo, ki je po veljavnih predpisih 
potrebna za opravljanje njegove dejavnosti v poslov-
nem prostoru, pri tem pa je seznanjen, da brez pisnega 
soglasja najemodajalca ne sme spreminjati poslovnega 
prostora.

– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prosto-
ra v podnajem in dovoliti drugim da opravljajo dejavnost 
v njegovem poslovnem prostoru.

– Najemodajalec si pridržuje vsaj enkrat mesečno 
pravico vpogleda v poslovne prostore oddane najemni-
ku, ob prisotnosti najemnika.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške 
za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo 
vinkulirati v korist Občine Laško in TD Laško.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli 
vlaganj v prostor, niti ne pridobi kakršnih koli pravic na 
poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v tridesetih 
dneh od dneva prevzema poslovnega prostora. Pričetek 
obratovanja je bistvena sestavina najemne pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa na TRR Občine Laško. Plači-
lo najemnine v dogovorjenem roku je bistvena sestavina 
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najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine 
v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

– Prostori se oddajajo po načelu videno-najeto.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 

ponudb
Na javnem zbiranju lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem in fizične osebe, ki opravljajo poslovno 
dejavnost na območju RS, ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo, tako da v razpisnem roku predložijo naslednje 
podatke oziroma dokumente v zavezujoči ponudbi:

1. Dokazila o strokovni usposobljenosti za opravlja-
nje gostinske dejavnosti:

– Splošne podatke o ponudniku (ime in priimek 
oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma 
matično številko, davčno številko, številko transakcij-
skega računa, naslov in naziv banke za vračilo var-
ščine).

– Izpisek iz poslovnega registra z izpisom registrira-
nih dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifika-
ciji dejavnosti, ki ne sme biti starejši od enega meseca, 
v primeru, da se prijavi pravna oseba ali fizična oseba, 
ki opravlja samostojno dejavnost.

– Izpisek iz drugega registra za druge pravne ose-
be.

– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni.

2. Predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika ter 
reference na gostinskem področju.

3. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem pro-
storu in njena vključitev v celovito turistično ter kulturno 
ponudbo Laškega, poleg navedenega pa še: ponudba 
hrane in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe); predlog 
obratovalnega časa (dnevni, tedenski, nedelje in prazni-
ki); idejni projekt opremljenosti gostinskega lokala; rok 
odprtja.

4. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
5. Ponudniki morajo predložiti tudi:
– Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne 

sme biti nižja od izhodiščne najemnine (ustrezno podpi-
sana in žigosana).

– Izjavo o višini lastnega vložka finančnih sredstev 
(ustrezno podpisana in žigosana).

– Potrdilo o vplačani varščini v višini šestih izho-
diščnih najemnin.

– Izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb.

– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo, najmanj do 
dne 14. 5. 2014 (ustrezno podpisana in žigosana).

– Parafiran in žigosan vzorec najemne pogodbe za 
najem poslovnega prostora.

Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa ko-
pijo listine, ki je overjena pri notarju ali upravno overjena. 
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 
v slovenskem jeziku.

VII. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo po-
nudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
po pošti ali prinesejo osebno v glavno pisarno občine, 
v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov: Občina La-
ško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, z obvezno oznako na 
zapečateni ovojnici »Ponudba za najem poslovnega 

prostora pivnice Hotela Savinje – Ne odpiraj«. Na za-
dnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in 
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne (upo-
števa se datum poštnega žiga do vključno 14. 5. 2013). 
Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko 
odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po raz-
pisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti morajo biti v slovenskem 
jeziku.

VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke 
o predmetu najema dobijo interesenti na Občini Laško, 
Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne 
finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-700 
ali 03/73-38-712 in e-naslovih: obcina@lasko.si; stan-
ka.jost@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč 
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem.

IX. Morebitni drugi pogoji najema
Ponudnike za najem poslovnega prostora pivnice 

Hotela Savinja s spremljajočimi površinami, ki so pred-
met oddaje po tem javnem zbiranju ponudb se seznanja, 
da so že ob podpisu najemne pogodbe v obliki notarske-
ga zapisa zavezani:

– Javnemu zavodu Center za šport, turizem, infor-
miranje in kulturo Laško (STIK) omogočiti postavitev in 
vodenje po manjši muzejski zbirki na temo pivovarstva, 
v delu njegovih prostorov;

– organizirati degustacijske prireditve po predho-
dnem dogovoru in programu vodenj STIK-a Laško;

– skrbeti za ponudbo tipu pivnice primerne hrane 
in pijače;

– na lastne stroške organizirati in prirediti v poslov-
nem prostoru vsaj dva dogodka mesečno;

– skrbeti za pripravo zajtrkov za goste hotelskih 
sob v III. etaži objekta, po predhodni informaciji s strani 
upravljavca sob o zasedenosti in nuditi pomoč pri spre-
jemanju gostov v času, ko ni prisotnega zaposlenega 
s strani STIK-a. O tem bo najemnik moral skleniti poseb-
no pogodbo s STIK Laško oziroma upravljavcem sob.

X. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku in nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali 
popolno ponudbo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan Občine Laško lahko začeti postopek oddaje 
poslovnega prostora v najem kadarkoli, do sklenitve 
pravnega posla – podpisa najemne pogodbe, brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem 
primeru se ponudnikom vrne plačana varščina v roku 
15 dni brez obresti.

XI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, 

15. maja 2013, s pričetkom ob 9.30, v sejni sobi Občine 
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

– Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru pri-
sotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z veljavnim oseb-
nim dokumentom in s pooblastilom ponudnika.

– Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obve-
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stila o izboru oziroma nadaljevanju postopka v 15 dneh 
od dneva javnega odpiranja ponudb.

– Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino, je izklju-
čena.

– V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ustreznih ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponu-
dniki opravila dodatna pogajanja glede cene in pogo-
jev, pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki so 
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 
Po opravljenih dodatnih pogajanjih predsednik komisije 
ugotovi, kdo je najugodnejši ponudnik in ga obvesti, da 
bo pozvan k sklenitvi pogodbe.

– Zoper odločitev o izbranem ponudniku ni pritožbe.
Občina Laško

Št. 478-6/2013-5 Ob-2405/13

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, 
na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za 
leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12 in 
13/13), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine 

Majšperk
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Majšperk, 

Majšperk 39, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, 
ID za DDV: SI11993197.

2. Predmet prodaje in izklicna cena:
A.) Zemljišče parc. št. 280/5, k.o. 442 – Skrblje, ve-

likosti 580 m2, za izklicno ceno 8.700,00 EUR;
B.) Zemljišče parc. št. 285/3, k.o. 442 – Skr-

blje, v skupni velikosti 1184 m2, za izklicno ceno 
17.760,00 EUR;

C.) Zemljišče parc. št. 285/4, k.o. 442 – Skr-
blje, v skupni velikosti 1290 m2, za izklicno ceno 
19.350,00 EUR;

D.) Zemljišče parc. št. 285/6, k.o. 442 – Skr-
blje, v skupni velikosti 818 m2, za izklicno ceno 
12.270,00 EUR.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no–kupljeno«. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, ka-
kšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je 
imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 45 dni od 
roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za skle-
nitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Občina Majšperk pravico 
zadržati vplačano varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od 
izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine 
prodajalec zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnin, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek 
na dodano vrednost. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime 
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo je potrebno pla-
čati na transakcijski račun Občine Majšperk pri Banki 
Slovenije, številka: 01269-0100017182. Plačana varšči-
na se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
pa se brezobrestno vrne v roku 15 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tnik posameznik), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa stri-

nja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 22. 5. 

2013, do 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno 

v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Maj-
šperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali jih pošljejo pri-
poročeno pri čemer se šteje, da je ponudba prispela 
pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do 
datuma in ure določenega za oddajo ponudbe.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za nakup nepremičnine pod črko ……– ne 
odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2013 ob 

14. uri, v sejni sobi na Občini Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk, Predstavniki ponudnikov se mora-
jo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, 
vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem 
obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je iz-
ključena. Občina Majšperk lahko kadarkoli ustavi začeti 
postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z jav-
nim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Maj-
šperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-35, 
kontaktna oseba: Tatjana Varžič Korez.
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7. Ustavitev postopkov
Občina Majšperk postopek javnega zbiranja po-

nudb lahko ustavi, brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, brez obresti, 
vplačano varščino. Prav tako lahko Občina Majšperk 
postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez ob-
razložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.

Pravno opozorilo:
Občina Majšperk ponudniku ne vrne vplačane var-

ščine, če le-ta ni uspel na javnem zbiranju ponudb, ven-
dar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine 
za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku 
javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika nepremič-
nine notarsko overjena izjava, dana pod materialno (od-
škodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času 
od razpisa do odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali 
poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s po-
drobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje 
ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih 
dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja 
pri organih pregona.

Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi od skle-
nitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega 
posla, če je ponudnik uspel na javnem zbiranju ponudb, 
vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.

Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsi-
ljevanja ali poskusa vplivanja na druge sodelujoče v po-
stopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja 
vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav 
tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do 
vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico 
do vrnitve vplačane varščine.

Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavlje-
na na spletni strani Občine Majšperk in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Občina Majšperk

Št. 184/2013 Ob-2411/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v 
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične-
ga premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), 
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, 

z namembnostjo frizerski salon oziroma druge stori-
tvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine 
je 220,27 EUR oziroma 7,31 EUR/m2.

b) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, z namemb-
nostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene 
dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 1.096,28 EUR 
oziroma 14,10 EUR/m2.

c) Kristanov trg 1, v izmeri 75,00 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene de-
javnosti. Izklicna cena najemnine je 610,32 EUR oziro-
ma 8,14 EUR/m2.

d) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene de-
javnosti. Izklicna cena najemnine je 104,03 EUR oziro-
ma 6,30 EUR/m2.

e) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR oziro-
ma 6,71 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 
za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od skleni-
tve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbra-
no obdobje.

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:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-

nudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-

pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija doku-
menta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjavo o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala;
– 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 obra-
tovanja 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 na-
slov: Občina Izola TRR, 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varšči-
na nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina pora-
čunala 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 Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna naje-
mnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
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Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro-
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne točke

1 Kvaliteta in zanimivost 
programa

do 20

2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja  

od izhodiščne – vsakih  
20 EUR= 1 točka

– najemnina je enaka  
izhodiščni = 0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, 
kolikor je poslovnih prostorov. 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 zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po po-

šti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 13. 5. 2013 
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sonč-
no nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času 
uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovoj-
nici z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za 
poslovni prostor pod oznako a), b), c), d), e) (ustrezno 
obkroži),« z navedbo poslovnega prostora, za katerega 
kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 15. 5. 
2013 ob 15.30 dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo od-
pirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 

premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda skle-
pe o izboru najemnikov, 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 po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od 
sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške 
notarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic 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 po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne 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 po-
nudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja 
prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav 
dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. 
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur 
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po 
tel. 05/660-03-52 (Željko Kerezovič).

Občina Izola

Št. 478-0090/2013-1 (232) Ob-2426/13

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na 
podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični 
vrednosti nad 20.000 EUR za leto 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, 
tel. 03/747-13-34; faks: 03/574-34-46, e-pošta: obci-
na.sentjur@sentjur.si.

II.1 Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Pod A) V stanovanjski coni III/1 – Pod Vrbco v Šen-

tjurju se prodaja:
P/1. zemljišče, parc. št. 239/2, travnik, v izmeri 

1.566 m2, vpisano v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, za 
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izhodiščno ceno 17,25 EUR/m2 brez DDV. Zemljišče se 
prodaja v celotni površini, na podlagi prijave pa je mo-
žen tudi odkup dela zemljišča, s tem da se pred prodajo 
opravi parcelacija na stroške ponudnika, roki določeni 
v III. točki pa tečejo od dneva vknjižbe sprememb na 
podlagi dokončne parcelacije.

Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom 
o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur 
pri Celju (Uradni list RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 
13/05 in 50/06).

V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni 
vključen.

P/2. komunalno opremljena gradbena parcela, 
parc. št. 237/3, travnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 
v izmeri 615 m2, vpisano v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 
za izhodiščno ceno 36.900,00 EUR brez DDV.

Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom 
o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri 
Celju (Uradni list RS, štev. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 
13/05 in 50/06) in je namenjeno gradnji individualnega 
stanovanjskega objekta.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni 
vključen.

Posebni pogoji
Rok za začetek gradnje na zemljišču pod točko A) 

P/2. je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok 
dokončanja tretje gradbene faze pa je tri leta od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za krši-
tev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

Pod B) V industrijski coni Šentjur se prodajajo deli 
komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za izhodiščno 
ceno 70,00 EUR/m2 brez DDV, na območju zemljišč 
parc. št. 1027/4, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 
1025/3, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju,1024/0, 
pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1023/3, pašnik, 
k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 1020/4, pašnik, k.o. 1138 
– Šentjur pri Celju, 1022/3, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur 
pri Celju, 1019/0, pašnik, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, 
98/1, pašnik, k.o. 1141 – Rifnik, 1018/0, pašnik, k.o. 
1138 – Šentjur pri Celju, 96/10, pašnik, k.o. 1141 – Rif-
nik, 96/11, pašnik, k.o. 1141 – Rifnik, 127/3, pašnik, k.o. 
1142 – Tratna, 127/22, pašnik, k.o. 1142 – Tratna, in 
127/23, pašnik, k.o. 1142 – Tratna.

Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom 
o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načr-
tu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06) in 
so namenjena izgradnji pro izvodno poslovnih objektov.

Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup dela ze-
mljišča v predlagani izmeri, ki pa mora biti skladna z na-
črtom parcelacije na podlagi Odloka o spremembah Od-
loka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone 
Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06). Vpogled v načrt je mo-
žen na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb. 
Na podlagi podane ponudbe in ponudbene površine, ki 
bo skladna z omenjenim načrtom, bo opravljena parce-
lacija na stroške organizatorja javnega zbiranja ponudb.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni 
vključen.

Posebni pogoji:
Za nepremičnine pod točko B je rok za začetek gra-

dnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok 
dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva skle-
nitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev 
rokov se določi s pogodbo v višini 5.000 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

Ponudbe, ki ne bodo skladne z načrtom parcelacije, 
niso sprejemljive in jih prodajalec ne bo upošteval.

Pod C) Komunalno opremljene gradbene parcele 
v stanovanjski coni Grajski log II. na Proseniškem:

P/1. Zemljišče parc. št. 264/10 pašnik, v izmeri 
974 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 58.440,00 EUR brez DDV;

P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik, v izmeri 
637 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 38.220,00 EUR brez DDV;

P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik, v izmeri 
835 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 50.100,00 EUR brez DDV;

P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik, v izmeri 
870 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 52.200,00 EUR brez DDV;

P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik, v izmeri 
880 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 52.800,00 EUR brez DDV;

P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik, v izmeri 
771 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 46.260,00 EUR brez DDV;

P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik, v izmeri 
481 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 28.860,00 EUR brez DDV;

P/8. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik, v izmeri 
649 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 38.940,00 EUR brez DDV;

P/9. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik, v izmeri 
879 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno 
ceno 52.740,00 EUR brez DDV;

P/10. Zemljišče parc. št. 264/16 pašnik, v izmeri 
704 m2 in parc. št. 1203/9 neplodno, v izmeri 113 m2, 
vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 
49.020,00 EUR brez DDV;

P/11. Zemljišče parc. št. 264/17 pašnik, v izmeri 
772 m2 in parc. št. 1203/8 neplodno, v izmeri 110 m2, 
vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 
52.920,00 EUR brez DDV;

P/12. Zemljišče parc. št. 264/18 pašnik, v izmeri 
843 m2 in parc. št. 1203/7 neplodno, v izmeri 19 m2, 
vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 
51.720,00 EUR brez DDV.

Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom 
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 78/03) in so namenjena gradnji eno- in dvo-
stanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe 
grajene strukture širšega območja.

Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, 
vodovodno omrežje in cestno omrežje v makadamski iz-
vedbi) bo izvedena do 30. 11. 2013. Komunalna ureditev 
II. faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) 
bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objek-
tov v stanovanjski coni Grajski log II.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni 
vključen.

Posebni pogoji
Rok za začetek gradnje na zemljiščih pod točko 

C je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok 
dokončanja tretje gradbene faze pa je tri leta od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za krši-
tev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
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potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

II.2 Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede 
geološke stabilnosti tal.

2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za 
posamezno zemljišče ali njegov del na transakcijski ra-
čun Občine Šentjur – podračun, št. 01320-0100004983, 
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. 
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez 
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin 
na območju Republike Slovenije in v roku podajo pra-
vilne ponudbe.

4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati nasle-
dnje sestavine:

– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stal-
nega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež 
pravne osebe);

– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziro-
ma matične številke (pravne osebe);

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter 
ustrezno površino zemljišča;

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne, v primeru ponudbe za del zemlji-
šča v višini najmanj izhodiščne cene na m2 pomnoženo 
z ustrezno ponujeno velikostjo zemljišča;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje 
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poobla-
ščenca.

K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcij-
skega računa in naziv banke za vračilo varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je 
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varšči-
na ne vrne.

6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse ele-
mente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, 
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklic-
no ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh raz-
pisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.

8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v vi-
šini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 6 me-
secev od dneva zaključka razpisnega roka.

10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve ra-
čuna. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudni-
ku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je 
dokončna.

12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina.

13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli 
ponudnikom, je izključena.

14. Postopek parcelacije bo potekal v soglasju 
s organizatorjem javnega zbiranja ponudb, ki si izgo-
varja pravico do odstopanj pri končni površini zemljišč 
za prodajo. Ponudnik za nakup nepremičnin bo podal 
ponudbeno ceno na m2, ki bo zavezujoča, končna 
cena glede na kvadraturo pa bo izračunana na pod-
lagi opravljene parcelacije. Ponudba je zavezujoča za 
ponudbeno površino +/- 2 % od ponujene površine za 
odkup, morebitna večja odstopanja pa bodo možna na 
podlagi dogovora ob predpostavki upoštevanja ponud-
bene cene na m2.

II.3 Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje v 8 dneh od pre-

jema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene 
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, 
da je kupec odstopil od pogodbe.

V primerih ponudbe za zemljišča oziroma njegove 
dele, kjer je določeno, da je potrebno opraviti še parce-
lacijo, se ta rok šteje od dneva vknjižbe sprememb na 
podlagi dokončne parcelacije.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin.

Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupni-
ne tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notarskih 
storitev, ponudnik za nakup dela zemljišča pod točko 
A) P/1. in pod točko B) pa tudi stroške parcelacije. 
Zemljiško knjižni prenos vrši prodajalec po prejemu ce-
lotne kupnine.

III. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina 
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za 
nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti 
naveden naziv oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v za-
prti ovojnici na zgornji naslov do vključno 17. 5. 2013, 
kasneje predložene ponudbe bodo ponudniku vrnjene 
neodprte. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 2013, ob 
13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. 
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom 
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za 
gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Ko-
nrad Pušnik), v času uradnih ur, kjer je možen tudi vpo-
gled v načrt parcelacije za zemljišča pod točko II.1 B). 
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Občina Šentjur
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 Ob-2358/13

V skladu s tretjim odstavkom 24. člena Zakona o političnih stran-
kah objavljamo

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Zap.
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 54.366,00

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti /

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov 5.218,00

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov, ki presegajo v zakonu 
določeno višino /

5. Drugi prihodki 4,00

CELOTNI PRIHODKI 59.588,00

II. ODHODKI

1. Stroški volitev ter referendumov 766,00

2. Drugi stroški in izredni odhodki 77.408,00

CELOTNI ODHODKI 78.174,00

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI /

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 18.586,00

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap.
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 704,00

2. Dolgoročne finančne naložbe /

3. Kratkoročne finančne naložbe /

4. Denarna sredstva na računih /

5. Druga sredstva 28,00

SKUPAJ SREDSTVA 732,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek /

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 18.334,00

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 984,00

4. Druge obveznosti do virov sredstev –18.586,00

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 732,00
Stranka za trajnostni

razvoj Slovenije – TRS

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-2359/13

Nova Slovenija - N.Si, Cankarjeva 11, 1000 Ljub ljana, objavlja 
na podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

ZŠ POSTAVKA ZNESEK  
V EUR

I. SREDSTVA  

1. Opredmetena osnovna sredstva 27.488,01

2. Dolgoročne finančne naložbe 0,00

3. Kratkoročne finančne naložbe 0,00

4. Denarna sredstva na računih 114.256,19

5. Druga sredstva 14.697,05

SKUPAJ SREDSTVA 156.441,25

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

1. Ustanovitveni vložek 0,00

2. Dolgoročne obveznosti  
iz financiranja 0,00

3. Kratkoročne obveznosti  
iz financiranja 13.482,39

4. Druge obveznosti do virov sredstev 142.958,86

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 156.441,25

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

ZŠ POSTAVKA ZNESEK  
V EUR

I PRIHODKI  

1. Prihodki iz državnega proračuna 191.232,78

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 211.669,17

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov 54.317,57

4.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov,  
ki presegajo v zakonu določeno višino 16.000,00

5. Drugi prihodki 94.921,11

CELOTNI PRIHODKI 568.140,63

II. ODHODKI  

1. Stroški volitev 42.776,02

2. Drugi stroški in izredni odhodki 363.538,70

CELOTNI ODHODKI 406.314,72

  

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 161.825,91

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI

Nova Slovenija - N.Si
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 Ob-2360/13

ZARES – Socialno liberalni, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, ob-
javlja na podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 274,16

2. Dolgoročne finančne naložbe 0,00

3. Kratkoročne finančne naložbe 0,00

4. Denarna sredstva na računih in v blagajni 1.517,69

5. Druga sredstva 3.060,58

SKUPAJ SREDSTVA 4.852,43

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek 0,00

2. Dolgoročne obveznosti 54.461,62

3. Kratkoročne obveznosti 143.513,54

4. Druge obveznosti do virov sredstev 0,00

5. Presežek odhodkov nad prihodki –193.122,73

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 4.852,43

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 4.662,42

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 143.390,22

3. Prispevki pravnih in fizični oseb ter 
zasebnikov

6.000,00

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov, ki presegajo trikratno 
povprečno plačo na delavca v RS

0,00

5. Drugi prihodki 13.375,05

CELOTNI PRIHODKI 167.427,69

II. ODHODKI

1. Stroški volitev 3.660,02

2. Drugi stroški in izredni odhodki 78.250,43

CELOTNI ODHODEK 81.910,45

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI

85.517,24

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI

0,00

V. PRESEŽEK ODHODKOV IZ PREJŠNJIH 
LET 

–278.639,97

VI. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID –193.122,73
ZARES – Socialno liberalni
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 Ob-2371/13

Narodna stranka dela, Šibeniška 21, 5270 Ajdovščina, objavlja 
na podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. 
Št. Postavka Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih  3.188

5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA  3.188

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4. Druge obveznosti do virov sredstev  3.188

SKUPAJ VIRI SREDSTEV  3.188

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. 
Št. Postavka Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 2.983

3. Prispevki pravnik in fizičnih oseb  
ter zasebnikov

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno 
višino

5. Drugi prihodki

CELOTNI PRIHODKI 2.983

II. ODHODKI

1. Stroški volitev

2. Drugi stroški in izredni dohodki 165

CELOTNI ODHODKI 165

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.818

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
Narodna stranka dela
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 Ob-2410/13

V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah Lista za pra-
vičnost in razvoj, Loška ulica 13, Maribor, objavlja:

Stroški volilne kampanije
v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Vrsta stroškov Znesek  

v EUR
1 Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 0

2 Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in 
sporočil v javnih glasilih 0

3 Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih 
shodov 0

4 Stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega 
transakcijskega računa 0

5 drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno 
zaradi dejanj volilne kampanije 0
SKUPAJ STROŠKI 0

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR
 

I PRIHODKI
1 Prihodki državnega proračuna
2 Prihodki proračuna lokalne skupnosti 11.195
3 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 

zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno 
višino

5 Drugi prihodki 4
CELOTNI PRIHODKI 11.199

II ODHODKI
1 Stroški volitev 0
2 Drugi stroški in izredni odhodki 1.392

CELOTNI ODHODKI 1.392
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 9.807
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v letu 2012

Zap. 
št. Postavka

Znesek  
v EUR

Tekoče leto
I SREDSTVA

1 Opredmetena osnovna sredstva 74
2 Dolgoročne finančne naložbe
3 Kratkoročne finančne naložbe
4 Denarna sredstva na računih 6.499
5 Druga sredstva 3.960

SKUPAJ SREDSTVA 10.533
II OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev 10.533
SKUPAJ VIRI SREDSTEV 10.533

Lista za pravičnost in razvoj
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 Ob-2412/13

DROT – za razvoj, Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje, objavlja na 
podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. 
št.

Postavka Znesek 
v EUR

I. Prihodki 9.646
1. Prihodki iz državnega proračuna
2. Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti 9.414
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 

zasebnikov 232
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 

zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno 
višino

5. Drugi prihodki
Celotni prihodki 9.646

II. Odhodki 9.897
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 9.897

Celotni odhodki 9.897
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 251

Skrajšano leto poročilo
sredstva in viri sredstev v letu 2012

Zap. 
št.

Postavka Znesek 
v EUR

I. Sredstva 1.025
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 1.025
5. Druga sredstva

Skupaj sredstva 1.025
II. Obveznosti do virov sredstev 1.025
1. Ustanovitveni vložek 510
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge obveznosti do virov sredstev 515

Skupaj viri sredstev 1.025
DROT – za razvoj
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Št. 1/2013 Ob-2421/13

Liberalna demokracija Slovenije, Dunajska cesta 5, Ljub ljana, 
objavlja v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 74.993,75
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 258.308,98
3. Prispevki pravnih in fizični oseb ter 

zasebnikov 63.954,80
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 

zasebnikov, ki presegajo trikratno 
povprečno plačo na delavca v RS 24.000,00

5. Drugi prihodki 20.042,04
Celotni prihodki 441.299,57

II. Odhodki
1. Stroški volitev 78,80
2. Drugi stroški in izredni odhodki 179.263,42

Celotni odhodek 179.342,22

III. Presežek prihodkov nad odhodki 261.957,35
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 0,00
V. Presežek odhodkov iz prejšnjih let –1.118.294,23
VI. Ugotovljen poslovni izid –856.336,88

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 2.197,57
2. Dolgoročne finančne naložbe 5.000,00
3. Kratkoročne finančne naložbe 0,00
4. Denarna sredstva na računih in 

v blagajni 5.349,61
5. Druga sredstva 32.205,72

Skupaj sredstva 44.752,90
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 0,00
2. Dolgoročne obveznosti 0,00
3. Kratkoročne obveznosti 901.089,78
4. Druge obveznosti do virov sredstev 0,00
5. Presežek odhodkov nad prihodki –856.336,88

Skupaj viri sredstev 44.752,90
Liberalna demokracija Slovenije
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 Ob-2423/13

Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, Ljub ljana, objavlja na 
podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek  
v EUR

I. SREDSTVA  
1 Opredmetena osnovna sredstva 63.200,48
2 Dolgoročne finančne naložbe 10.750,42
3 Kratkoročne finančne naložbe 2.365,57
4 Denarna sredstva na računih 371.956,58
5 Druga sredstva 18.944,66

 SKUPAJ SREDSTVA  467.217,71
II OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSREV
 

1 Ustanovitveni vložek  
2 Dolgoročne obveznosti iz 

financiranja
0,00

3 Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja

161.368,03

4 Presežek odhodkov nad prihodki 0,00
4a Presežek prihodkov nad odhodki 203.216,99
5 Druge obveznosti do virov sredstev 102.632,69

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 467.217,71

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek  
v EUR

I. PRIHODKI
1 Prihodki iz državnega proračuna 244.538,62

2
Prihodki iz proračuna lokalne 
skupnosti 366.784,71

3
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov 38.154,72

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 
zasebnikov, ki presegajo v zakonu 
določeno višino 0,00

5 Drugi prihodki 108.690,14
 CELOTNI PRIHODKI 758.168,19 

II ODHODKI  
1 Stroški volitev 12.915,75
2 Drugi stroški in izredni odhodki 542.035,45

CELOTNI ODHODKI 554.951,20

III
Davek od dobička od pridobitne 
dejavnosti 0,00

IV
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 203.216,99

V
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI  

Slovenska ljudska stranka
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Št. 101-6/2013 Ob-2186/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbri-
še iz evidence sindikatov Sindikat Zavoda združenje 
osnovnih šol Celje, Vodnikova ulica 10a, Celje.

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe 
izbriše iz evidence hrambe statutov Pravila Sindikata 
Zavoda združenje osnovnih šol Celje, Vodnikova 
ulica 10a, Celje.

Št. 101-12/2013-2 Ob-2224/13

Sindikat kemične nekovinske in gumarske indu-
strije Slovenije, Sindikat družbe Henkel Slovenija, vpi-
san v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, 
dne 13. 5. 1993, pod zaporedno številko 40/1993 in 
sprememba z dne 12. 7. 1999, pod zaporedno številko 
9/1999, je spremenil naziv sindikata in je odslej Sindikat 
kemične nekovinske in gumarske industrije Sloveni-
je, Sindikat družbe Henkel Maribor.

Sprememba naziva sindikata je vpisana v eviden-
co sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno 
številko 11/2013, z dne 5. 4. 2013.

Št. 101-5/2013/4 Ob-2259/13

Upravna enota Nova Gorica sprejme 14. 3. 2013 
v hrambo Pravila o delovanju Sindikata KSS PERGAM 
SINCE07 – Sindikat centrov za socialno delo, Center 
za socialno delo Nova Gorica.

Kratica sindikata je KSS PERGAM SINCE07 – Sin-
dikat centrov za socialno delo, Center za socialno 
delo Nova Gorica.

Sedež sindikata je na naslovu Nova Gorica, Del-
pinova 18 b.

Sindikat je z dnem 14. 3. 2013 pridobil lastnost 
pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov Upravne enote Nova Gorica, pod zaporedno 
št. 156.

Št. 101-22/2013-6 Ob-2272/13

Pravilna Sindikata komunalnega in stanovanj-
skega gospodarstva Slovenije, Sindikata podjetja 
Varnost Vič p.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljub ljana, 
sprejeta 27. 12. 1991, se z dnem izdaje te odločbe iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Vič Rudnik, z naslednjimi podatki: 
zaporedna številka vpisa v evidenco: 14/1993, naziv 
pravil/statuta: Pravila sindikata podjetja Varnost Vič 
p.o., ime in kratica sindikata: Sindikat komunalnega 
in stanovanjskega gospodarstva Slovenije, Sindikat 
podjetja Varnost Vič p.o., sedež sindikata: Koprska 
ulica 94, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-2406/13

Ime medija: Tehniška založba Slovenije, d.d.
Naslov: Lepi pot 6, 1000 Ljub ljana.
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki imajo v na-

šem premoženjskem stanju najmanj 5-odstotni delež ka-
pitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2012:

– Territorium d.o.o., Banjavčičeva 22, 1000 Zagreb, 
Hrvaška,

– Raiffeisen bank international AG, AM Stadtpark 9, 
1030 Wien, Avstrija.

Nadzorni svet: Mitja Grum, Samo Razinger, Sandi 
Deržič.

Uprava: Blaž de Costa.

Št. 098/13 Ob-2424/13

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jan-
ko Medja, Aleš Hauc, Stefan Vavti, Jože Lenič, Du-
šan Drofenik, Gorazd Trček, Vojka Ravbar, Igor Kragelj, 
Ciril Dragonja, Robert Senica, Sibil Svilan, Klemens 
Nowotny, Heribert Fernau, Mitja Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih
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SV 434/2013 Ob-2391/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljub ljane, opr. št. 
SV-434/2013 z dne 19. 4. 2013, so bile nepremičnine: 
poslovni prostori v pritličju A objekta poslovnega centra 
na Dunajski 106 v Ljub ljani, v skupni izmeri 35,00 m2, in 
sicer: pisarna z oznako A.12Pe, v izmeri 16,60 m2, pi-
sarna z oznako A.12Pf, v izmeri 15,30 m2, delu hodnika 
z oznako A.12P, v izmeri 3,00 m2 in del hodnika z ozna-
ko A2P, v izmeri 0,10 m2 ter s pripadajočimi skupnimi 
prostori in napravami omenjenega poslovnega centra 
na Dunajski cesti 106 v Ljub ljani ter na funkcionalnem 
zemljišču, ki pripada k temu poslovnemu centru, vse pa 
se nahaja na parc. št. 386/5, 386/12, 386/16, 386/17, 
386/19, 386/7, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/18, 
vse v k.o. 1736 Brinje I, ki so v lasti zastavitelja Stin-
ger d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe, ki jo je dne 
12. 12. 2000 sklenil s prodajalcem Dragon, podjetje za 
marketing, inženiring, posredovanje, trgovino, turizem, 
gostinstvo in zastopanje, d.o.o., Parmova 41, Ljub ljana, 
zastavljene v korist kreditodajalca Posojilnica – Bank 
št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, Kreditbank St. Jakob im Rosental, registrierte 
Genossenschaft mit beschraenkter Haftung, A-9184, St. 
Jakob 14, enolična identifikacijska številka 1870769, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR 
s pripadki, zoper dolžnika Mumina Meškovića.

SV 281/13 Ob-2401/13

Na podlagi notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 281/13 z dne 22. 4. 
2013, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2175- 
473-18, enosobno stanovanje št. 18, na naslovu Cesta 
maršala Tita 62, 4270 Jesenice, last zastaviteljice Nade 
Grahovac, stanujoče Ulica Alojza Rabiča 18, 4281 Moj-
strana na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 
2013, v korist osebe z imenom Posojilnica – Bank Zila, 
registrirana zadruga z omejenim jamstvom, matična šte-
vilka: 1900498000, s sedežem Kaiser-Josef-Platz 6, 
Beljak/Villach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 13.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 752/2012 Os-1872/13

Okrožno sodišče v Celju je po okrožni sodnici Zlatki 
Maroša Čop, v pravdni zadevi tožeče stranke Maksi-
miljan d.o.o., Ljub ljanska cesta 5, Celje, ki ga zastopa 
Odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki iz Celja, 
proti toženi stranki Rosando Prevolnik, Teharje 4, Tehar-
je, zaradi plačila škode (pcto. 42.500,00 EUR), v skladu 
z določili 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP), dne 7. 2. 2013 sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi 
odvetnik Boris Kmet, Savinova ulica 7, Celje.

Okrožno sodišče v Celju  
dne 7. 2. 2013

N 29/2012 Os-2286/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek v nepravdni zadevi predlagateljice postop-
ka: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, zoper 
nasprotnega udeleženca: Josip Montanič, neznanega 
bivališča, zaradi delitve solastnine, izven naroka, dne 
8. aprila 2013 odločilo:

nasprotnemu udeležencu Josipu Montaniču, nezna-
nega bivališča, se določi začasna zastopnica odvetnica 
Tina Podgornik, Ferrarska 12, Koper.

Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in sicer od dneva 
postavitve, pa dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma pri-
stojni Center za socialno delo, ne sporoči sodišču, da je 
postavil nasprotnemu udeležencu skrbnika za posebne 
primere.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 8. 4. 2013

VL 136751/2012 Os-2202/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB 
d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Jerneja 
Iskra, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžnikoma An-
dreji Hren, Suhadol 13, Zidani Most, ki jo zastopa odv. 
Zoran Hartman, Dunajska 10, Ljub ljana; Francu Hren, 
Ljub ljanska cesta 80, Domžale, ki ga zastopa odv. Joži-
ca Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale, zaradi izterjave 
4.157,45 EUR, sklenilo:

dolžniku Francu Hren, Ljub ljanska cesta 80, Dom-
žale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Jo-
žica Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 3. 2013

P 2396/2011-II Os-2247/12

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Andreji Burja Kračman, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko: 1. Kreszila Zoltan, Ale. Prahovei NR 32 BR. T42 
AP, Satu Mare, Romunija (prej AB NORMAL d.o.o., Ko-
vinarska ulica 12, Celje), 2. Mojce Drašler, Borštnikova 
ulica 128, Maribor, in 3. Tadeja Pogačar, Podrovnik 76a, 
Zgornja Besnica, zaradi plačila 52,773,96 EUR s pp, 
dne 2. 4. 2012 sklenilo:

za začasno zastopnico prvo toženi stranki se po-
stavi odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska cesta 55c, 
Ljub ljana.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva posta-
vitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 4. 2012

VL 10843/2013 Os-2248/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UVG pod-
jetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnje d.o.o., Lin-
hartova cesta 017, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Gross 
Gutnik Andreja – odvetnica, Ilirska ulica 16, Ljub ljana, 
proti dolžniku Igorju Erjavec, Einspielerjeva ulica 4, Ljub-
ljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni 
zastopnik Zoran Vunjak, Kotnikova 5/I, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 734,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Igorju Erjavec, Einspielerjeva ulica 4, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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. Zoran 
Vunjak, Kotnikova 5/I, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 4. 2013

I 1304/2012 Os-1448/13

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Vid Zvizdalo, Besednjakova 3, Maribor, zaradi izterjave 

Objave sodišč
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3.983,88 EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(ZIZ) s sklepom, opr. št. I 1304/2012 z dne 30. 1. 2013, 
za začasnega zastopnika dolžniku Vidu Zvizdalu, posta-
vilo odvetnico Martino Geč iz Maribora, zaradi zastopa-
nja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik 
bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 31. 1. 2013

II P 748/2010 Os-2154/13

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodni-
ku Tomažu Grmovšku, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Finor Leasing d.o.o., Pristaniška 14, Koper, ki jo zastopa 
odvetnik Janez Starman v Kopru, zoper toženo stranko: 
1. Gradis skupina G d.d., gradbene storitve in inženiring, 
Šmartinska cesta 134A, Ljub ljana, 2. Komunaprojekt, 
družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in po-
sredovanje d.d., Partizanska cesta 3, Maribor, ki ju obe 
zastopa odvetnik Matej Pirih v Mariboru, 3. Tomaž Fel-
trin, Vrhole pri Slovenskih Konjicah 33, Zgornja Ložnica, 
4. Tina Kosec, Cankarjeva ulica 6b, Maribor, ki ju obe 
zastopa odvetniška družba Leljak o.p., d.o.o. v Maribo-
ru, 5. KBM-Leasing d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica 
Vita Kraigherja 5, Maribor, 6. Štefan Herak, Kalinčiakova 
298/20, 90501 Senica, Slovaška, zaradi vpisa lastninske 
pravice in ugotovitve skupnega premoženja in določitve 
deleža na njem (pct. 130.000,00 EUR), o postavitvi 
začasnega zastopnika šestotoženi stranki, na podlagi 
določil 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:

šestotoženi stranki Štefanu Herak, se kot začasni 
zastopnik postavi odvetnica Bojana Kotnik, Trg Leona 
Štuklja 5, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala šestotoženo 
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 20. 3. 2013

VL 110538/2012 Os-2097/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršil-
ni zadevi upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, ki ga zastopa Vesna Gorjup Zu-
pančič, odvetnica v Mariboru, proti dolžniku 1. Dolores 
transport, d.o.o., Gorica pri Šmartnem 17/a, Šmartno 
v Rožni dolini, 2. Roman Polšak, stalno stan. Goriška 
ulica 20, Šentjur, začasno stan. Okrogarjeva ulica 7, 
Celje in 3. Nina Polšak, Puncarjeva ulica 7, Celje, zara-
di izterjave 20.524,50 EUR s pripadki, dne 25. 3. 2013, 
sklenilo:

dolžniku Romanu Polšaku, Okrogarjeva 
ulica 7, 3000 Celje, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 odvetnico Ro-
mano Prevolšek, Rogaška cesta 19, Šmarje pri Jelšah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 25. 3. 2013

1194 I 285/2012 Os-1962/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi 
upnika Okrožno sodišče v Ljub ljani – računovodstvo, 
Tavčarjeva ulica 9, Ljub ljana, proti dolžniku Sašu Pre-
dovnik, Žabjek 28, Trbovlje, zaradi izterjave 100,00 EUR 
sklenilo:

dolžniku Sašu Predovnik, Žabjek 28, Trbovlje, se 
v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica 
Janja Omahne, Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revo-
lucije 11, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD 
v Trbovljah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 3. 2013

1194 I 312/2012 Os-1963/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zade-
vi upnika Okrožno sodišče v Ljub ljani – računovod-
stvo, Tavčarjeva ulica 9, Ljub ljana, proti dolžniku To-
mažu Hudi, Grajska pot 11, Hrastnik, zaradi izterja-
ve 200,00 EUR sklenilo:

dolžniku Tomažu Hudiju, Grajska pot 11, Hrastnik, 
se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopni-
ca Marija Inka Špajzer, Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg 
revolucije 11, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD 
v Trbovljah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 3. 2013

Oklici dedičem

D 208/2011 Os-1345/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Krmac Lucijanu, 
rojenem dne 12. 1. 1931, nazadnje stanujočem v Kopru, 
Valvasorjeva ulica 11, umrlem dne 16. 3. 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 Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 23. 1. 2013

D 4/2013 Os-1913/13

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Stanku Vidniš, rojenem 7. 8. 
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1941, državljanu R Slovenije, nazadnje stanujočem Ob 
gozdu 1, Lenart v Slovenskih goricah, ki je umrl 28. 12. 
2012.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen 
s Terezijo Vindiš in je zapustil tri otroke, in sicer Sta-
nislava Vindiša, Lidijo Muršič in Gabrijela Rožmarina. 
Zapustnikova žena in vsi trije otroci, ki bi prišli v poštev 
kot dediči prvega dednega reda, so se dedovanju odpo-
vedali. Prav tako sta se dedovanju odpovedala dediča 
drugega dednega reda, to sta zapustnikova brat in se-
stra, Franc Vindiš in Marija Leš. Glede na navedeno bi 
v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih pa 
sodišče nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove 
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče do-
ločilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri 
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Lenartu  
dne 11. 3. 2013

IV D 1594/2012 Os-2333/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. IV 
D 1594/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Sta-
nislavu Uran, sin Martina, roj. 11. 4. 1938, umrl 29. 4. 
2012, nazadnje stanujoč Dunajska cesta 198a, Ljub-
ljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik je napravil oporoko, vendar potrebuje so-
dišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke 
o zakonitih dedičih. Zapustnik je bil ob smrti poročen 
z Anico Uran in ni zapustil potomcev. Starša (Martin 
Uran, roj. 17. 10. 1905, in Marta Uran, roj. 2. 5. 1898) 
sta umrla pred njim, imel pa je sestro, ki bi prišla v po-
štev kot zakonita dedinja, vendar sodišče o njej nima 
nobenih podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva navedeno dedinjo ter vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 4. 2013

D III D 895/2012 Os-2334/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. »D« 
III D 895/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Frančiški Mavrin, roj. Mavrin, hči Lovrenca, roj. 8. 3. 
1876, umrla 13. 8. 1971, nazadnje stanujoča v Ljub ljani, 
Cesta na Bokalce 51, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti vdova in 
je zapustila šest otrok, Antona Mavrina, Jožeta Mavrina, 
Frančiško Mavrin, Franca Mavrina, Rajmunda Mavrina 
in Ivana Mavrina. Anton Mavrin, Jože Mavrin, Frančiška 
Mavrin, Franc Mavrin in Rajmund Mavrin so vsi živeli 
v ZDA ali Kanadi in sodišče ne ve ali, so še živi in če 
niso, kdo so njihovi dediči.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, 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 podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 4. 2013

D 469/2012 Os-1904/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Luku Tomaževiču, nazadnje stanujočem Kamna 
Gorica 50.

Zakoniti dediči po njem niso znani. Zato se jih po-
ziva, da v roku enega leta od objave tega oklica uve-
ljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi 
podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 22. 2. 2013

D 360/2012 Os-1959/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po dne 28. 6. 1960 umrli Pretnar Katarini, rojeni 
29.9.1899, nazadnje stanujoči Bodešče 4, Bled.

Predmet dedovanja je vrnjeno premoženje zapu-
stnici kot članici Agrarne skupnosti Bodešče in Agrarne 
skupnosti Ribenska in grofova planina. Sodišču niso 
znani vsi zakoniti dediči zapustnice oziroma njihovi po-
tomci, da bi jih pozvalo ali uveljavljajo izplačilo nujnega 
deleža v denarju.

Vse dediče zgoraj navedene pokojnice poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo 
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 11. 3. 2013

D 352/2012 Os-1902/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Mariji Zupan, roj. 25. 11. 1911, nazadnje stalno 
stan. Kozje 44, Kozje, umrli dne 20. 6. 1971, dne 24. 12. 
2012 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pok. Mariji Zupan, naj se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. 
Mariji Zupan se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim 
dedičem zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 24. 12. 2012

D 118/2012 Os-1903/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Pavli Čokl, roj. 22. 1. 1928, nazadnje stalno 
stan. Kvedrova ul. 5, Rogaška Slatina, umrli dne 17. 4. 
2012, dne 2. 1. 2013 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pok. Pavli Čokl, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.



Stran 1474 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. 
Pavli Čokl se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tu-
kajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim 
dedičem zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 2. 1. 2013

Oklici pogrešanih

N 21/2012 Os-2189/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Silvano Švab, Markova ulica 69, Koper, ki ga zastopa 
pooblaščenka Ana Bošković zoper nasprotnega udele-
ženca Josip Švab, pok. Ivana imen. Pero, neznanega 
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Kira 
Zorman, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega 
udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 
22. 3. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Josipa Švaba, pok. Ivana imen. Pero, krščene-
ga dne 6. 11. 1884, neznanega bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 22. 3. 2013

N 3/2013 Os-2178/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagateljice Stanislave Grm, Na griču 8, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, 
zoper nasprotnega udeleženca Franca Fabjan, Veliko 
Lipje 1, Žužemberk, ki ga zastopa skrbnica za posebni 
primer Majda Ana Kristan, zaradi razglasitve pogreša-
nega Franca Fabjana za mrtvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Franc Fabjan, nazadnje stanujoč Veliko 
Lipje 1, Žužemberk, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Me-
stne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 2. 4. 2013

N 66/2012 Os-2247/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljev Milojke Križman, Komen 38, Komen in Elis Pa-
vlica, Orlek 34a, Sežana, ki ju zastopa odv. Hilda Pipan 
iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in 
sicer Pirc Franca, pok. Franca, roj. 16. 10. 1890, nezna-
nega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer 
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka Župnije Vojščica, da 
se je rodil dne 16. 10. 1890 in da se je že pred drugo 
svetovno vojno odselil v Argentino ter izpiska iz zemlji-
ške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja 
noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Pirc Franca pok. Franca, naj to javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 

oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 3. 4. 2013

N 12/2013 Os-2290/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Draga Ražem, Brestovica pri 
Povirju 12a, p. Sežana, zaradi predloga za dokazova-
nje smrti nasprotnega udeleženca Antona Zadnik, pok. 
Ivana, Kozjane 13, p. Obrov, zadnje znano bivališče 
Cleveland 977 E 64-Ohio, Amerika.

Anton Zadnik je bil rojen 13. 8. 1877, sin Ivana in 
Marije, roj. Firm, iz Kozjan 13. Njegovo zadnje znano 
bivališče je bilo na naslovu Cleveland 977 E 64-Ohio, 
Amerika. Nasprotni udeleženec naj bi umrl 26. 10. 1918 
v Ameriki, vendar podatek o smrti v uradnih evidencah 
ni zabeležen. Podatek o smrti je predlagatelju sporočila 
žena nasprotnega udeleženca Antonija Zadnik, roj. Ra-
žem, ponovno poročena Tohlen.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku enega 
meseca od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 8. 4. 2013

N 3/2013 Os-2237/13

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek za doka-
zovanje smrti Frančiške Rozman, roj. 4. 9. 1884, zadnje 
znano bivališče Milwaukee Wisconsin, ZDA.

Sodišče poziva Frančiško Rozman, da se oglasi, 
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju in 
smrti, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po obja-
vi tega oklica, sicer bo po izteku tega roka sodišče Fran-
čiško Rozman razglasilo za mrtvo, skladno s 85. členom 
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 8. 4. 2013

Kolektivni delovni spori

XX Pd 5/2013 Os-2400/13

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Svet delavcev LPP d.o.o., Celovška c. 160, 
Ljub ljana, in nasprotnem udeležencem Javno podjetje 
LPP d.o.o., Celovška c. 160, Ljub ljana.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pra-
vic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo 
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo 
v sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi 
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 
11. 6. 2013 ob 9. uri, v sobi št. 3/III nadstropje Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 18. 4. 2013.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 4. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Andrini Irena, Pot na Dobrotin 9, Vojnik, zavaroval-
no polico, št. 50500039019, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnu-331051

Bedenik Maja, Ranče 9B, Fram, zavarovalno poli-
co, št. 50500108067, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnn-331058

Brezavšček d.o.o., Ulica Toma Brejca 16, Nova 
Gorica, zavarovalno polico, št. 41601006771, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-331031

Korošec Maja, Režiška cesta 22 C, Logatec, zava-
rovalno polico, št. 50500071995, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnk-331061

Medle Jožef, Šmarjeta 28, Šmarješke Toplice, za-
varovalno polico, št. 50500038724, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gns-331053

Pulić Ana, Cankarjeva 7, Nova Gorica, zavarovalno 
polico, št. 70000011527, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnx-331048

Pulić Marko, Cankarjeva 7, Nova Gorica, zavaro-
valno polico, št. 70000011526, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnw-331049

Razpotnik Maja, Mestni trg 3, Višnja Gora, zavaro-
valno polico, št. 50500084016, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d.. gnh-331039

Sirk Marjeta, Zgornja Velka 76, Zgornja Velka, za-
varovalno polico, št. 50500111001, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnb-331045

Weiss Jerneja, Bratovševa ploščad 38, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500128271, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnh-331064

Spričevala preklicujejo

Arko Iza, Grič, Cesta I/23, Ribnica, letno spričevalo 
8. razreda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Ribnica, 
izdano leta 2012. gng-331065

Irmančnik Anja, Šmartno ob Dreti 37, Šmartno ob 
Dreti, indeks, izdala Pedagoška fakulteta, Ljub ljana, leto 
izdaje 2005. gnf-331066

Juras Janja, Ulica Goce Delčeva 32, Ljub ljana, 
indeks, št. 41060069, izdala Medicinska fakulteta, Ljub-
ljana, leto izdaje 2006. gnd-331047

Drugo preklicujejo

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovo-
lilnice, za BIH tretje države, S011611, Belorusijo, uni-
verzalno, S020201, in Kazahstan, tranzitni, S013344, 
S013345. gnq-331034

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovo-
lilnice, za Kirgyzistan, tranzitno, S000350, Rusijo, tranzi-
tno, S012941, Ukrajino, tranzitni, S006675 in S011400. 
gnl-331035

Preklici

Borislav Stojaković s.p., Libo-
je 42, Petrovče, potrdilo izdano na ime Vračar Sini-
ša, št. 009474/AĆ72-2-6070/2012, z veljavnostjo do 
24. 3. 2013, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije. 
gno-331036

Brezovnik Anže, Rečica ob Savinji 108A, Rečica 
ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 07086369, izdala 
Fakulteta za varnostne vede, Maribor. gnn-331062

Dolge Daiga, Kardeljeva ploščad 40, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19549562, izdala Ekonomska fa-
kulteta, Ljub ljana. gns-331032

Fakin Miha, Ulica pod gozdom 4, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Elektrotehniško-računalniška strokov-
na šola in gimnazija Ljub ljana. gnl-331060

Gaj Grgij s.p., Stara vas - Bizeljsko 76, Bizelj-
sko, potrdilo za voznika Gorana Lehkec, veljavno 
od 9. 2. 2011 do 27. 6. 2013, izdajateljica OZS, šte-
vilka 009301/AD12-2-743/2011, izdano leta 2011. 
gnp-331056

Gaj Grgij s.p., Stara vas - Bizelj-
sko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika Jova Jokić, ve-
ljavno od 1. 2. 2013 do 8. 5. 2013, izdajateljica OZS, 
šte vilka 009301/AČ12-2-709/2013, izdano leta 2013. 
gno-331057

Golob Boris, Puhova ulica 4, Ljub ljana, NPK, izdala 
šola BB, veljavna do leta 2014. gnf-331041

Halilović Nedim, G. Lukavica, Živinice, Bosna in 
Hercegovina, certifikat NPK, zidar, izdajateljica Go-
spodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2009, šte-
vilka 1170. gnn-331033

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 iz-
kaznice pooblaščenih inženirjev: Rainhold Wolfgang 
Witan, Dipl. Ing., IZS G-3077; Rudolf Karl Hönig, Dipl. 
Ing. (FH), IZS G-3078; Steffen Schneider, dipl. Ing. 
(FH), IZS G-3080; Mojca Bavdaž, univ. dipl. inž. grad., 
IZS G-1914; Igor Kotnik, inž. stroj., IZS S-1383; Darko 
Dovžan, univ. dipl. inž. str., IZS S-0516; Marko Ivanu-
ša, inž. el., IZS E-1318; Mihael Štular, univ. dipl. inž. 
el., E-0039; in izkaznice: št. izkaznice 50027 z veljav-
nostjo do 31. 8. 2016; št. izkaznice 47070 z veljavno-
stjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 50676 z veljavnostjo 
do 13. 12. 2016; št. izkaznice 50253 z veljavnostjo 
do 31. 10. 2016; št. izkaznice 48785 z veljavnostjo 
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47370 z veljavnostjo 
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 52228 z veljavnostjo do 
30. 6. 2017; ter žiga pooblaščenih inženirjev brez do-
datne oznake: Samo Pirjevec, univ. dipl. inž. grad., IZS 
G-1186; Dušan Jukić, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0457. 
Ob-2374/13

Jamnik Žan, Uraničeva ulica 10, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 19524207, izdala Ekonomska fakulte-
ta, Ljub ljana. gnm-331063

Jerman Tanja Marjeta, Sorška cesta 2, Škofja Loka, 
študentsko izkaznico, št. 18070090, izdala Filozofska 
fakulteta. gni-331038

Kržišnik Tjaša, Poljanska c. 44, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, št. 19993677, izdala Ekonomska fa-
kulteta, Ljub ljana. gng-331044
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Male Tibor, Trg Prekomorskih brigad 8, Ljub ljana, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika, 
Ljub ljana. gnm-331059

Murgelj Jana, Glavni trg 17, Novo mesto, študent-
sko izkaznico, št. 19332358, izdala Ekonomska fakulte-
ta, Ljub ljana. gni-331042

Omar Al Hiasat, Legenska cesta 36A, Slovenj Gra-
dec, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, 
izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 614502, izdano 
leta 1999. gnq-331055

Pušnik Urška, Podvin 1, Žalec, študentsko izkazni-
co, št. 01003554, izdala Pedagoška fakulteta v Ljub ljani. 
gnr-331054

Rečnik Žan, Kamnikarjeva ulica 15, Škofljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 20120479, izdala Pravna fakulte-
ta. gng-331040

Tominc Janez, Zelen Breg 5, Ravne na Koroškem, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003812001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnt-331052

Topolnik Nejc, Župančičeva 20, Ptuj, študentsko 
izkaznico, št. 19486062, izdala Ekonomska fakulteta, 
Ljub ljana. gne-331046

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, licenco, 
za vozilo 010/320735, reg. št. CE MJ-399. gnj-331037

Videtič Alojz, Malija 38, Izola - Isola, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500001397001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.o.o. gnd-331043

Vukajlović Lazar, Gradišče 18A, Vrhnika, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500002899001, izdajatelj 
Cetis Celje. gnv-331050
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