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Javni razpisi

Št. 0144-1/2013-6 Ob-3486/13

Podaljšanje roka za oddajo ponudbe
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub ljana, v zvezi z Jav-
nim razpisom za podelitev koncesije za opravljanje in-
stitucionalnega varstva za odrasle osebe z napredova-
no oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu 
življenja, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 65 z dne 2. 8. 2013, objavlja podaljšanje 
roka za oddajo ponudb.

Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo na 
javni razpis najkasneje do dne 2. 10. 2013, pri čemer bo 
dne 4. 10. 2013 ob 10. uri odpiranje ponudb.

Glede na navedene spremembe se besedilo javne-
ga razpisa spremeni, tako da se v točki 13. prvi odstavek 
nadomesti z besedilom:

»13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni raz-

pis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po 
pošti, do 2. 10. 2013. Upoštevale se bodo ponudbe, 
ki bodo prispele na sedež MDDSZ, Ljub ljana, Kotniko-
va 28, do 2. 10. 2013 do 14. ure.«

Besedilo 14. točke javnega razpisa se nadomesti 
z besedilom:

»14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 
4. 10. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljub ljana, 
Kotnikova 28, VII. nadstropje. Odpiranju ponudb sme 
prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim 
pooblastilom«.

V besedilu 18. točke javnega razpisa se nadomesti 
datum »2. 9. 2013« z datumom »2. 10. 2013«.

Ostale točke javnega razpisa, ki jih predmetna ob-
java ne spreminja, ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Št. 2130-13-0287 Ob-3510/13

Razveljavitev
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, razveljavlja »Javni razpis 
za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje de-
lovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki 
Sloveniji za leti 2014 in 2015«, št. 4300-13/2013-16 
z dne 17. 6. 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 53/13 (Ob-2955/13) dne 21. 6. 2013.

Prijave na razpis bo Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo vrnilo prijaviteljem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130-13-0287 Ob-3511/13

Razveljavitev
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, razveljavlja »Javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe sve-
tovanja potrošnikom«, št. 323-1377/2012-5 z dne 4. 7. 
2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/12 
(Ob-3512/12) dne 13. 7. 2012.

Prijave na razpis bo Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo vrnilo prijaviteljem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130-13-0278 Ob-3498/13

Preklic
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja preklic javnega 
razpisa za pridobitev sredstev Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 za vključevanje 
diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji« v delo 
na inovativnih projektih in usposabljanje vodstvenega 
kadra v navezavi na inovativne projekte v teh podjetjih, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 15. 3. 
2013 (Ob-1909/13).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 2130-13-0278 Ob-3499/13

Preklic
Mimistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja preklic javnega 
razpisa za spodbujanje projektov socialnega podjetni-
štva v Pomurski regiji, ki je bil dne 22. 3. 2013 objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 25 (Ob-2007/13).

Mimistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 331-30/2007/62 Ob-3450/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi:
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– 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, 87/12 in 63/13) (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. 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 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 upravičen-
cev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz 
uredbe Sveta (ES) št. 1698 in podpore za vinski sek-
tor iz uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 
z dne 13.20.2012, 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 spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

IV. javni razpis
za UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev za leto 2013,  
za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so 
bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega 
odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES. 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg 
naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb 
ne presega 50.000 EUR brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 
50.000 EUR brez DDV.
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Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 10.000.000 EUR.

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

Stopnja pomoči znaša od 30 % do 70 % upravičenih stroškov, od tega znaša 
delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež 
Republike Slovenije pa 25 %. 

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI 

Objava in zaključek javnega 
razpisa:

Javni razpis je objavljen od 30. 8. 2013 do vključno 23. 10. 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 25. 9. 2013 do 
vključno 23. 10. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Skladno z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, 
so do podpore upravičeni stroški naložb:
– ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja za vse vrste naložb iz predmeta podpore 
razen za nakup kmetijske mehanizacije), razen stroški nakupa sadilnega 
materiala večletnih rastlin, ki so lahko nastali pred zaprtjem javnega razpisa 
vendar ne več kot eno leto pred objavo javnega razpisa,
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja samo za nakup kmetijske mehanizacije).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Skladno 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.

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi 
prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja 
posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti 
ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih 
standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti 
pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti 
prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden 
iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne 
naložbe).

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 s prvim in drugim odstavkom 21. člena 

Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega 
razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in 
sicer:

1  Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodar-
ske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E).
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2.1.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (opre-
ma za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc ter rejo živali;

2.1.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo;

2.1.3 naložbe v druge objekte in pripadajočo opre-
mo za pridelavo kmetijskih pro izvodov, kamor spadata 
tudi ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (beluši, 
artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma ma-
tičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic 
ter semenskega materiala kmetijskih rastlin;

2.1.4 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
pridelavo medu in drugih čebeljih pro izvodov ter vzrejo 
čebeljih matic razen opreme, ki se podpira s tehnično 
pomočjo v sklopu podpor iz I. stebra skupne kmetijske 
politike, skladno z Uredbo o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in 7/13);

2.1.5 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za la-
stno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu 
oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo;

2.1.6 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 
pripadajočo opremo;

2.1.7 nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko 
pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo;

2.1.8 nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega deset 
odstotkov vrednosti celotne naložbe;

2.1.9 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;

2.1.10 nakup in postavitev mrež proti toči;
2.1.11 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 

nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi;
2.1.12 naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 

kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamel-
cev in krčenje grmičevja;

2.1.13 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov;

2.1.14 naložbe v učinkovito rabo energije in obno-
vljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodar-
stva;

2.1.15 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.2 Skladno z drugim odstavkom 16.a člena Uredbe 
1698/2005/ES v povezavi z drugim in četrtim odstavkom 
21. člena Uredbe PRP se v okviru tega ukrepa dodeli 10 
odstotkov višji delež podpore za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti 
uporabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1 naložbe v samostojna skladišča za živinska 
gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju 
skladiščenja živinskih gnojil,

2.2.1.2 nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni 
obdelavi tal;

2.2.2 pro izvodnja bioplina z uporabo organskih od-
padkov;

2.2.3 naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in 
shranjevanje vode:

2.2.3.1 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov,

2.2.3.2 naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;

2.2.4. naložbe v preventivne mehanizme proti ško-
dljivim učinkom podnebnih sprememb:

2.2.4.1 nakup in postavitev mrež proti toči,
2.2.4.2 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 

pripadajočo opremo;
2.2.5. naložbe, povezane z mlečno pro izvodnjo:
2.2.5.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo 

(oprema za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za 
prirejo mleka,

2.2.5.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo,

2.2.5.3 naložbe v objekte in pripadajočo opremo 
za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za 
lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu 
oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo,

2.2.5.4 nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 
deset odstotkov vrednosti celotne naložbe,

2.2.5.5 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 
nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi,

2.2.5.6 naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamel-
cev in krčenje grmičevja,

2.2.5.7 naložbe v učinkovito rabo energije in ob-
novljive vire energije za potrebe kmetijskega gospo-
darstva,

2.2.5.8 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, 
kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.3 Do višjega deleža podpore pri naložbah pove-
zanih z mlečno pro izvodnjo iz točke 2.2.5 so upravičeni 
le vlagatelji, ki imajo na svojih kmetijskih gospodarstvih 
ob predložitvi vloge v reji vsaj 8 krav molznic oziroma so 
imeli na dan 31. 3. 2013 dodeljeno letno kvoto za vsaj 
50.000 kg mleka.

2.4 Naložbe iz točk 2.1 in 2.2 tega poglavja morajo 
biti opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES in 
se nanaša na izvajanje ukrepa 112 Pomoč mladim pre-
vzemnikom kmetij, sicer niso upravičene do podpore po 
tem javnem razpisu.

2.5 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru 
tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh 
MKO in ARSKTRP.

3. Vlagatelji
3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih gospodar-
stev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Re-
publike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za 
dodelitev sredstev.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 
PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodablja-
nje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje 
upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za 
prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 
in 45/08 – ZKme- 1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali 
na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi 
prevzemnik).

3.3 Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno 
prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
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4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni 

ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem 
besedilu drugače določeno. Vloga mora biti napisana 
v slovenskem jeziku. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
vloži samo eno vlogo.

4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev sredstev
4.1.1 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.

4.1.2 Skladno s 1. točko prvega odstavka 24. člena 
Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna 
do zaprtja javnega razpisa, vendar se pri tem glede vr-
stnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena 
vloga ponovno vložena.

4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem roku posre-
dovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kme-
tijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki do-
loča izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2013.

4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati 
podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6 Skladno s prvim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih ob-
veznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (skle-
nitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, 
storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem 
obveznosti, pri čemer dobavitelj oziroma izvajalec ne 
sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). 
Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obve-
znosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sred-
stev.

4.1.7 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s tretjim 
odstavkom 120. člena Uredbe PRP, pridobiti gradbeno 
dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, 
ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.

4.1.8 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 
120 člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stro-
ške 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.

4.1.9 Skladno z določili četrtega odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse 
obveznosti do države.

4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili petega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP fizična oseba, ne sme 
biti v osebnem stečaju.

4.1.11 Skladno z določili šestnajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP se za izračun primer-
ljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetij-
skih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin se šteje:

4.1.11.1 1 ha njiv oziroma vrtov,
4.1.11.2 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma 

travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali bar-
janskih travnikov,

4.1.11.3 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih 
površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov. inten-
zivnih sadovnjakov, oljčnikov ali pro izvodnih površin pri 
pridelavi gob ali

4.1.11.4 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z goz-
dnim drevjem.

4.1.12 Skladno z določili 2. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora naložba prispevati 
k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospo-
darstva in sicer:

4.1.12.1 Podpora je namenjena le kmetijskim go-
spodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis 
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejav-
nosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih 
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. 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 oziro-
ma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v 
nadaljnjem besedilu: polna delovna moč). Kot primeren 
bruto prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto 
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v letu pred objavo javnega razpisa, ki je v letu 2012 zna-
šala 9.156,72 EUR. Vrednost pro izvodnje se bo lahko 
prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom 
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejan-
skih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne 
vodijo takšnega knjigovodstva.

4.1.12.2 Če kmetijsko gospodarstvo mladega pre-
vzemnika ob predložitvi vloge na javni razpis še ne 
opravlja kmetijske dejavnosti, oziroma če se je vlagatelj 
vpisal v RKG po predpisanem roku za oddajo zbirne 
vloge, mora vlagatelj ustvariti primeren bruto prihodek iz 
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delov-
no moč najpozneje do dokončanja naložbe.

4.1.12.3 Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetij-
skega gospodarstva mora biti razvidno iz vloge za pri-
dobitev sredstev.

4.1.12.4 Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s po-
slovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost 
naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, 
če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt 
mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na 
spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si in sicer za obdobje izvajanja naložbe 
in nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja 
investicijskih sredstev.

4.1.12.5 Kmetijsko gospodarstvo mora zagotavljati 
obseg dela iz opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali do-
polnilnih dejavnosti najmanj v višini ene polne delovne 
moči, od tega najmanj 0,5 polne delovne moči iz kme-
tijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo 
dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejavno-
sti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavno-
sti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR. To mora biti razvidno 
iz vloge za pridobitev sredstev.

4.1.12.6 Pri izračunu obsega dela se upošteva la-
stna in najeta delovna sila na kmetijskem gospodarstvu.

4.1.12.7 Pri opredelitvi lastne delovne sile na kme-
tiji se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. 
To pomeni, da morajo biti člani enega ali več gospo-
dinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so 
vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM 
velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost 
razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne gle-
de na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči 
vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski za-
varovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/ka 
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(1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi 
najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni ži-
vljenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno 
razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno 
najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 
1.800 delovnih ur letno.

4.1.13 Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno 
z določili sedmega odstavka 120. člena Uredbe PRP, 
mora biti iz tabele št. 4.2. Finančna konstrukcija, ki je 
v vlogi za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.

4.1.14 Če vlagatelj, skladno z določili osmega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene 
projektne dokumentacije razvidni:

4.1.14.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na ce-
lotno naložbo,

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

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

4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili devetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov 
in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih 
stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stro-
ški 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.

4.1.16 Skladno z določili desetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti za 
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za 
nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,57/12 in 90/12-ZdZPV-
HVVR; v nadaljnjem besedilu ZKme-1).

4.1.17 Skladno z določili trinajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri 
se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo 
in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem 
javnem razpisu.

4.1.18 Izpolnjevanje standardov Evropske unije: 
Skladno z določili točke b) prvega odstavka 26. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena 
s standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno nalož-
bo. Seznam minimalnih standardov Evropske unije za 
posamezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega 
javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: MKO: 
www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 
Mladim prevzemnikom, ki prejmejo podporo v skladu 
s členom 20 (a) (ii) Uredbe 1698/2005/ES, se podpora 
lahko dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe stan-
darde Evropske unije, če so te naložbe opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES. Obdobje miro-
vanja za izpolnitev standardov ne sme preseči 36 me-
secev od datuma ustanovitve.

4.1.19 Skladno z določili 5. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospo-
darstvo z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k iz-
polnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.19.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav,

4.1.19.2 usposobitev kmetijskih gospodarstev za 
izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje 
varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

4.1.19.3 stabilizacija dohodkov na kmetijskih go-
spodarstvih.

4.1.20 Skladno z določili 6. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek na-
ložbe k izpolnjevanju navedenih ciljev ukrepa razviden iz 
vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma 
iz poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah).

4.1.21 Skladno z določili 7. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, se upoštevajo omejitve 
pro izvodnje ali omejitve glede podpore Evropske unije 
po skupni ureditvi kmetijskih trgov.

4.1.22 Če vlagatelj, skladno z določili 8. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP (razen kmetije, kjer 
so lastniki oziroma solastniki nepremičnin člani kmetije) 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novo-
gradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za kmetijska 
zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti iz-
polnjeni naslednji pogoji:

4.1.22.1 vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo 
o najemu nepremičnin za obdobje najmanj deset let po 
končani naložbi,

4.1.22.2 vlagatelj mora imeti overjeno soglasje la-
stnika oziroma morebitnih lastnikov k naložbi in

4.1.22.3 vlagatelj mora izkazati pravico graditi.
4.1.23 Skladno z določili 9. točke prvega od-

stavka 24. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik 
sredstev začeti spremljati re zultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu za pri marno kmetijsko pri-
delavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo 
teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetij skem 
gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet 
obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne re-
zultate obdelave podatkov po metodologiji FADN mora 
v elektronski obliki in v formatu, 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 pridela-
vo že spremlja na podlagi knji govodstva po dejanskih 
prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospo-
darjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem pri-
meru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo 
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo 
leto, in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sred-
stev. Poroči lo mora končni prejemnik sredstev poslati 
na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida 
ter bilanco stanja.

4.1.24 Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. čle-
na Uredbe PRP se morajo vsi računi in dokazila o plači-
lih glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena 
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zaveza-
nec in vsi računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dodelitev sred-
stev glede na posamezno vrsto upravičenih naložb 
oziroma sektor primarne kmetijske pridelave, skladno 
z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opre-
me

4.2.1.1 Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme, ki je namenjena lastni primarni pri-
delavi vlagatelja, mora imeti vlagatelj ob vložitvi vloge 
v obdelavi vsaj minimalni obseg kmetijskih površin po 
posameznih sektorjih primarne kmetijske pridelave sicer 
ni upravičen do podpore za nakup kmetijske mehaniza-
cije in strojne opreme po tem javnem razpisu in sicer:

4.2.1.1.1 Sadjarstvo in vinogradništvo:
4.2.1.1.1.1 vsaj 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov 

(brez nasadov jagod) in vinogradov (ne velja za nakup 
kmetijskih traktorjev),

4.2.1.1.1.2 6 ha trajnih nasadov sadovnjakov (brez 
nasadov jagod) in vinogradov za nakup prvega kmetij-
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skega traktorja ter 12 ha trajnih nasadov sadovnjakov 
(brez nasadov jagod) in vinogradov, za nakup vsakega 
naslednjega kmetijskega traktorja, ki je predmet pod-
pore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru 
ene vloge,

4.2.1.1.2 Oljkarstvo:
4.2.1.1.2.1 vsaj 1 ha oljčnikov (ne velja za nakup 

kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.2.2 vsaj 3 ha oljčnikov za nakup kmetijskega 

traktorja. Vlagatelj lahko za naložbe na področju oljkar-
stva pridobi podporo za nakup samo enega kmetijskega 
traktorja,

4.2.1.1.3 Vrtnarstvo in pridelava jagod:
4.2.1.1.3.1 za 2 ha primerljivih kmetijskih površin 

njivskih površin, nasadov trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah, rastlinjakov ali pro izvodnih površin pri pridelavi 
gob (ne velja za nakup kmetijskega traktorja),

4.2.1.1.3.2 za 4 ha primerljivih kmetijskih površin, 
njivskih površin, nasadov trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah, rastlinjakov ali pro izvodnih površin pri pridelavi 
gob za nakup kmetijskega traktorja. Vlagatelj lahko za 
naložbe na področju vrtnarstva in pridelave jagod pridobi 
podporo za nakup samo enega kmetijskega traktorja.

4.2.1.1.4 Hmeljarstvo:
4.2.1.1.4.1 vsaj 3 ha hmeljišč (ne velja za nakup 

kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.4.2 6 ha hmeljišč za nakup prvega kmetij-

skega traktorja ter 12 ha hmeljišč, za nakup vsakega 
naslednjega kmetijskega traktorja, ki je predmet pod-
pore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru 
ene vloge.

4.2.1.1.5 Poljedelstvo in semenarstvo:
4.2.1.1.5.1 za 4 ha primerljivih kmetijskih površin 

(ne velja za nakup kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.5.2 za 20 ha primerljivih kmetijskih površin 

za nakup prvega kmetijskega traktorja ter 20 ha primer-
ljivih kmetijskih površin za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpore, vendar ne 
več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru ene vloge.

4.2.1.1.6 Živinoreja:
4.2.1.1.6.1 vsaj 10 GVŽ rejnih živali (ne velja za 

nakup kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.6.2 za 20 GVŽ rejnih živali za nakup prvega 

kmetijskega traktorja ter 40 GVŽ rejnih živali za nakup 
vsakega naslednjega kmetijskega traktorja, ki je pred-
met podpore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge.

4.2.1.2 Kolikor se v okviru te vloge načrtuje tudi 
naložba v prvo postavitev trajnih nasadov sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma ureditev nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah na področju pridelave vrtnin, 
potem morajo biti minimalni obsegi iz sadjarstva, vino-
gradništva, oljkarstva, hmeljarstva in vrtnarstva iz pred-
hodne točke doseženi najkasneje ob zaključku celotne 
naložbe.

4.2.1.3 Pri nakupu kmetijske mehanizacije in stroj-
ne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti, 
ki so navedene v »Seznamu upravičenih stroškov«, ki je 
kot Priloga I k razpisni dokumentaciji.

4.2.1.4 Kmetijska mehanizacija, ki je ni na Sezna-
mu upravičenih stroškov iz točke 4.2.1.3 ni upravičen 
strošek po tem javnem razpisu.

4.2.2 Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih 
zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pri-
padajoče opreme

4.2.2.1 Nakup opreme gospodarskih poslopij in dru-
gih zgradb ter objektov za kmetijske namene mora biti 
povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave 

pro izvodnje ali tehnologije, sicer ni upravičen do podpo-
re po tem javnem razpisu.

4.2.2.2 Zahteva iz predhodne točke ne velja, ka-
dar gre za nakup opreme namenjene pridelavi medu in 
ostalih čebeljih pro izvodov oziroma vzreji čebeljih matic.

4.2.2.3 Kot temeljno spreminjanje vključene na-
rave pro izvodnje ali tehnologije na področju živinoreje 
se šteje:

4.2.2.3.1 prilagoditev hlevov na zahteve kmetova-
nja na vodovarstvenem območju: uvedba globokega 
nastilja ter uvedba sistema na tlačen gnoj (velja samo 
fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.2 prilagoditev hlevov na zahteve ekološke 
reje (velja samo fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.3 uvedba proste reje (velja samo fiksna 
oprema v objektu),

4.2.2.3.4 ureditev hlevskih izpustov,
4.2.2.3.5 nakup hlevske opreme namenjene izbolj-

šanju skladiščenja živinskih gnojil (velja samo mobilna 
oprema v objektu),

4.2.2.3.6 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij),

4.2.2.3.7 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.3.8 uvedba drugačnega sistema molže (velja 
samo fiksna oprema v objektu).

4.2.2.4 Kot temeljno spreminjanje vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije na področju rastlinske pride-
lave se šteje:

4.2.2.4.1 sprememba tehnologije pri pridelavi gob, 
gobjega micelija in substrata,

4.2.2.4.2 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij),

4.2.2.4.3 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.4.4 sprememba tehnologije obiranja hmelja 
(velja samo za obiralni stroj za hmelj).

4.2.2.5 Kadar se z naložbo v novogradnjo gospo-
darskega poslopja, poruši star objekt in zgradi novo 
gospodarsko poslopje, potem mora biti novo gospodar-
sko poslopje za vsaj 25 % zmogljivejše od porušenega 
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko poslopje 
ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno 
naložbo.

4.2.2.6 Kadar gre za naložbe v nakup notranje fi-
ksne opreme objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa 
notranje fiksne opreme v objektu, ki je predmet podpore, 
če je bila notranja fiksna oprema tega objekta že financi-
rana iz naslova ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje.

4.2.2.7 Kadar gre za naložbe v rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje objektov in nakup notranje opre-
me objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa notranje 
opreme v objektu, ki je predmet podpore, če je bila 
notranja oprema tega objekta že financirana iz naslova 
ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje.

4.2.2.8 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi na-
ložbe uveljavljati višje priznane stroške (+10 %) iz na-
slova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih ka-
rakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

4.2.3 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov in oljčnikov

4.2.3.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja sadovnjakov in oljčnikov, vključno z nasadi jagod 
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(v nadaljevanju: trajni nasad sadovnjakov), se priznajo 
naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in posta-
vitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti 
toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem in stroški oskrbe (gnojenje in varstvo 
rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.3.2 Za vse naložbe v prvo postavitev oziro-
ma prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov ra-
zen travniških sadovnjakov, nasadov lesk, orehov, oljk 
in kostanjev ter nasadov, ki so narejeni na terasah, se 
mora hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in postavitev 
mreže proti toči na najmanj 90 % neto površine nasada, 
ki je predmet naložbe.

4.2.3.3 Kadar gre za naložbe v trajne nasade sa-
dovnjakov mora vlagatelj priložiti načrt trajnega nasada, 
s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala ter 
skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada na katerega se naložba nanaša.

4.2.3.4 Za ekstenzivni travniški sadovnjak se šteje 
vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot 
jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega 
programa (KOP) iz PRP 2007–2013.

4.2.3.5 Kot prestrukturiranje trajnih nasadov sa-
dovnjakov se razume zamenjavo obstoječih sort s tržno 
bolj primernimi sortami ali pa sprememba tehnologije 
pridelave.

4.2.3.6 Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo 
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem izboru Kme-
tijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih dolo-
ča predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega progra-
ma (KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za ekstenzivne 
travniške sadovnjake.

4.2.3.7 Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih 
obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestruk-
turiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih 
vrednosti:

4.2.3.7.1 pečkarji: 16 let,
4.2.3.7.2 koščičarji: 12 let,
4.2.3.7.3 jagodičje (brez jagod): 15 let,
4.2.3.7.4 lupinarji: 33 let,
4.2.3.7.5 oljke: 33 let,
4.2.3.7.6 namizno grozdje: 25 let.
4.2.3.8 Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenziv-

nih travniških sadovnjakov se podpira prestrukturiranje 
samo tistih nasadov ki so starejši od navedenih vre-
dnosti:

4.2.3.8.1 slive: 20 let,
4.2.3.8.2 jablane: 40 let,
4.2.3.8.3 hruške: 40 let,
4.2.3.8.4 mešani nasadi: 30 let.
4.2.3.9 Pogoj iz točk 4.2.3.7 in 4.2.3.8 ne velja 

v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnja-
kov in oljčnikov posledica naravne nesreče ali izjemnih 
pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih predpisih.

4.2.3.10 Ob zaključku naložbe morata biti sadov-
njak oziroma oljčnik, vključno s podatki o nasadu, v skla-
du s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodar-
stev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.3.11 Vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega 
olja iz predhodnega leta v Register kmetijskih gospodar-
stev v skladu s predpisi, ki urejajo Register kmetijskih 
gospodarstev.

4.2.3.12 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad 
opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec speci-
alist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 

svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vinogra-
dništvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.3.13 Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlaga-
telj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela.

4.2.4 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje 
hmeljišč2

4.2.4.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja hmeljišč se priznajo naslednji stroški: priprava ze-
mljišča, (rušitvena dela, zemeljska dela), prva postavitev 
hmeljske žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter oskrba 
nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava 
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopa-
vanje in namakanje) v prvem letu postavitve nasada.

4.2.4.2 V primeru prve postavitve oziroma prestruk-
turiranja je v pro izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, 
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik 
hmelja, dovoljeno saditi certificirane sadike A, certifici-
rane sadike B, standardne sadike in sadike iz uradno 
pregledanih pro izvodnih hmeljišč, ki so pridelane v Re-
publiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane 
sadike B pridelane v drugi državi članici Evropske unije. 
Za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora 
biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sa-
dike A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi stan-
dardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdra-
vstveni ustreznosti pro izvodnega hmeljišča za sadike 
iz uradno pregledanega pro izvodnega hmeljišča. Za 
certificirane sadike A in certificirane sadike B pridelane 
v drugi državi članici Evropske unije mora biti izdan ra-
stlinski potni list iz katerega je razvidna kategorija sadik.

4.2.4.3 Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
4.2.4.3.1 zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno 

bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
4.2.4.3.2 zamenjava obstoječega necertificirane-

ga sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja, oziroma

4.2.4.3.3 izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, 
oziroma

4.2.4.3.4 sprememba tehnologije pridelave hmelja.
4.2.4.4 Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se šte-

jejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.5 Za zamenjavo obstoječega necertificiranega 
sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificirane-
ga sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 
s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.6 Za izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi 
se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od 

2 Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje hmeljišč imajo enak pomen kot 
izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev 
hmelja in predpisu, ki ureja trženje razmnoževalnega ma-
teriala in sadik hmelja.
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vključno 12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja. Obstoječi sadilni material je lahko mlajši 
od 12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne ne-
sreče ali izjemnih pojavov.

4.2.4.7 Ob spremembi tehnologije pridelave hmelja 
se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le sadilni material, 
ki ga je dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu 
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materi-
ala in sadik hmelja.

4.2.4.8 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je pre-
jel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih 
v Republiki Sloveniji, se je z izjavo dolžan obvezati, da 
bo novi nasad najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal 
vsaj kot standardni matični nasad in ga najmanj pet 
let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj 
standardnega matičnega hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja.

4.2.4.9 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v skla-
du s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega mate-
riala in sadik hmelja, sadi certificirane sadike B oziroma 
standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti 
kopijo potrdila o potrditvi za certifikate sadike B oziroma 
kopijo potrdila o pridelavi standardnih sadik, ki jo je iz-
dala ustrezna institucija.

4.2.4.10 Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki 
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega 
materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregle-
danega pro izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov 
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to, pa mora 
nosilec kmetijskega gospodarstva za te sadike priložiti 
potrdilo o zdravstveni ustreznosti pro izvodnega hme-
ljišča.

4.2.4.11 Naložbe namenjene gradnji objektov za 
obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja in nakup pripa-
dajoče opreme niso predmet podpore po tem ukrepu, 
razen nakupa obiralnega stroja za hmelj.

Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakal-
ne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma prestrukturira-
nju hmeljišč v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega 
gospodarstva in drugih polnoletnih članov kmetije oziro-
ma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni dro-
govi in lesena sidra ter sadike hmelja) se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za hmeljarstvo ozi-
roma strokovni sodelavec specialist zaposlen na Inštitu-
tu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. To mora biti 
razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z žigom Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in podpisan od 
kmetijskega svetovalca specialista oziroma strokovnega 
sodelavca specialista, ki je opravil nadzor) in skladno 
z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih 
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah

4.2.5.1 V okviru naložb v ureditev nasadov trajnih 
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč ter 
drevesnic oziroma matičnih nasadov na področju pride-
lave okrasnih rastlin, grmovnic in zelišč ter sadnih rastlin 
(v nadaljevanju: nasad trajnih rastlin), se priznajo nasle-
dnji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in 
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.5.2 Vlagatelj mora za naložbe iz točke 4.2.5.1 
priložiti načrt ureditve nasadov, s tehničnimi rešitvami, 

popisom del in materiala, ter skico nasadov na orto foto 
posnetku GERK-a, na katerem bo urejen nasad trajnih 
rastlin.

4.2.5.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
iz točke 4.2.5.1, v obliki lastnega (neplačanega oziroma 
prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju 
lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nad-
zor nad opravljenim delom izvedejo kmetijski svetovalci 
specialisti, ki so pri KGZS zaposleni na področju stro-
kovnega svetovanja za vrtnarstvo in sadjarstvo. To mora 
biti razvidno iz popisa izvedenih del (podpis kmetijskega 
svetovalca, ki je opravil nadzor in žig območnega zavo-
da Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije) in skladno 
z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih 
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5.4 Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlaga-
telj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela.

4.2.5.5 Ob zaključku naložbe mora biti nasad trajnih 
rastlin, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.6 Nakup in postavitev mrež proti toči kot samo-
stojne naložbe

4.2.6.1 Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega na-
sada, s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala 
ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča 
na orto foto posnetku GERK-a, na katerega se naložba 
v nakup in postavitev mrež proti toči nanaša.

4.2.6.2 Ob zaključku naložbe mora biti mreža proti 
toči, vključno s podatki o nasadu na katerega se nanaša, 
v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih go-
spodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.6.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplača-
nega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna 
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izve-
de kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zapo-
slen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
vinogradništvo, oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedel-
stvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (po-
trjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.6.4 Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlaga-
telj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela.

4.2.7 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripada-
jočo opremo

4.2.7.1 Za rastlinjak se po tem javnem razpisu šte-
jejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli.

4.2.7.2 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah 
razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode v rastlinjakih, ki so predmet podpore. Raz-
polagati mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so rastlinjaki 
postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, na 
katerem se vrši namakanje kmetijskih zemljišč.

4.2.7.3 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode v rastlinjakih najkasneje do 
zaključka naložbe.

4.2.7.4 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me v rastlinjaku, mora nova oprema za namakanje za-
gotavljati najmanj 25 % manjšo porabo vode na enoto 



Stran 2432 / Št. 71 / 30. 8. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je pred-
met podpore.

4.2.4.5 Postavitev rastlinjakov lahko znaša do 10 % 
priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko uvelja-
vlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela.

4.2.8 Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10 % 
vrednosti celotne naložbe

4.2.8.1 Nakup kmetijskega zemljišča ne sme pred-
stavljati več kakor 10 % skupnih upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

4.2.8.2 Vlagatelj mora pridobiti odločbo upravne 
enote, da potrdi pravni posel.

4.2.8.3 Vlagatelj mora pridobiti potrdilo neodvisne-
ga cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti 
kmetijskih zemljišč.

4.2.9 Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorova-
no pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjadi.

4.2.9.1 Obtežba z živino na kmetijskem gospodar-
stvu mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi. Pri izračunu obtežbe se upoštevajo živali, ki 
so na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja na dan odda-
je vloge za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in 
jih je vlagatelj navedel v vlogi za pridobitev sredstev po 
tem javnem razpisu. Kot kmetijska zemljišča v uporabi 
(KZU) se upoštevajo vsa KZU, ki so na dan oddaje vloge 
za pridobitev sredstev pripisana kmetijskemu gospodar-
stvu vlagatelja v registru kmetijskih gospodarstev.

4.2.9.2 Pri določitvi obtežbe se glede na vrsto pa-
šnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalenta 
GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k predpisu, ki ureja iz-
vedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2013.

4.2.9.3 Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika 
s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom 
tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto posnetku.

4.2.9.4 Kolikor se naložba nanaša na skupni pa-
šnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih 
pašnikov, ki ga vodi upravna enota.

4.2.9.5 Kolikor se naložba v postavitev pašnikov za 
nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev 
obore za rejo gojene divjadi nanaša na pašnik, ki pose-
ga na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo prido-
bljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

4.2.9.6 Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi po-
stavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali 
oziroma postavitev obore za rejo gojene divjadi v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se 
prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim de-
lom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega svetovanja za travni-
štvo ali živinorejo. To mora biti razvidno iz popisa izve-
denih del, kot je opredeljeno v Dokazilu št. 5 v razpisni 
dokumentaciji k temu javnemu razpisu.

4.2.10 Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih

4.2.10.1 Vsa agromelioracijska dela morajo biti iz-
vedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča.

4.2.10.2 V okviru agromelioracijskih del se priznajo 
naslednji stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičev-
ja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev.

4.2.10.3 Do podpore niso upravičena agromelio-
racijska dela, ki se izvajajo na komasacijskih območjih.

4.2.11 Naložbe v namakalno infrastrukturo za na-
makalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pri-
padajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki 
lahko predstavlja samostojno naložbo

4.2.11.1 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vo-
dah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem 
za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki 
se nanaša na veliki oziroma mali namakalni sistem ter 
s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijske-
ga zemljišča (ne velja za naložbo v ureditev črpališča).

4.2.11.2 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega ze-
mljišča najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.11.3 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me, mora nova oprema za namakanje zagotavljati naj-
manj 25 % manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične 
specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore. 
Kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja tudi 
spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti 
dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predlože-
nim predračunom.

4.2.11.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri postavi-
tvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega 
oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za tisto področje 
kmetijske pridelave na katero se namakanje nanaša. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen 
z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pod-
pisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je opravil 
nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Se-
znamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni 
dokumentaciji.

4.2.11.5 Postavitev namakalne opreme lahko znaša 
do 585 EUR/ha, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot 
prispevek v naravi.

4.2.12 Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije 
ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kme-
tijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih

4.2.12.1 V okviru tega ukrepa se kot upravičen stro-
šek prizna le naložba v uporabo obnovljivih virov energi-
je na kmetijskih gospodarstvih za potrebe izvajanja kme-
tijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Kolikor je 
naložba namenjena rabi energije iz obnovljivih virov tudi 
za druge namene (izvajanje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ali pa za prodajo) potem se kot upravičen strošek 
prizna le sorazmerni delež nazivne moči grelnega telesa 
oziroma energetskega objekta, ki je namenjen za potre-
be kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. 
To mora biti razvidno iz projektne dokumentacije, ki se 
nanaša na to naložbo.

4.2.12.2 Naložba v uporabo obnovljivih virov ener-
gije se lahko nameni tudi za zasebno rabo kmetov, koli-
kor se vsaj 50 % energije nanaša na izvajanje kmetijskih 
dejavnosti na kmetiji.

4.2.12.3 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi na-
ložbe uveljavljati višje priznane stroške iz naslova učin-
kovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene 
fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant.

4.2.12.4 Kadar je naložba namenjena rekonstruk-
ciji objekta, mora biti elaborat gradbene fizike-toplotne 
zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, iz-
delan za obstoječe stanje stavbe in stanje po rekon-
strukciji stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe 
energije za ogrevanje za najmanj 20 % letnih potreb 
po toploti.

4.2.13 Ureditev cestne in vodne infrastrukture, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih
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4.2.13.1 V okviru tega ukrepa se podpira naložbe 
v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne oziroma vodo-
vodne infrastrukture, ki leži na območju kmetijskega 
gospodarstva.

4.2.13.2 Predmet podpore so naslednje vrste na-
ložb:

4.2.13.2.1 Izgradnja ali obnova cestne in vodne 
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko 
gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.

4.2.13.2.2 Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne 
in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetij-
skih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost.

4.2.13.2.3 Ureditev dvorišč.
4.2.13.3 Ne glede na določilo iz točke 4.2.13.1 se 

kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali 
vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem 
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno upo-
rabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod nasle-
dnjimi pogoji:

4.2.13.3.1 pridobljeno mora biti soglasje lastnika 
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodo-
vodne infrastrukture in

4.2.13.3.2 služnost uporabe cestne ali vodovodne 
infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodu-
joče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo 
oziroma mora biti podan predlog za vpis v zemljiško 
knjigo, najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.13.4 Soglasje iz točke 4.2.13.3.1 ni potrebno, če 
je služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture 
v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremič-
nine že vpisana v zemljiško knjigo.

4.2.13.5 Javne poti in ostala javna infrastruktura 
niso predmet podpore po tem ukrepu.

4.2.14 Naložbe na področju živinoreje
4.2.14.1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predlo-

žitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za po-
rabo živalskih izločkov v skladu s predpisom o mejnih 
vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremeni-
tev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi 
gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, 
po normativih iz prilog k predpisu o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali (v nadalje-
vanju: predpis o varstvu voda). Pri preračunu količine 
hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji 
posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz 
priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagoto-
vljen odkup izločkov rejnih živali.

4.2.14.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
povečuje obseg živinorejske pro izvodnje, mora vlaga-
telj zagotoviti, da ob zaključku naložbe ne bo presegel 
obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju 
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega vnosa dušika.

4.2.14.3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo 
ali investicijskemu vzdrževanju hleva mora biti minimal-
na hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi 
standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje 
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih 
živali.

4.2.14.4 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
ki je namenjeno oskrbi z vodo za potrebe reje živa-
li, mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim 
dovoljenjem za rabo vode najkasneje do zaključka na-
ložbe.

4.2.14.5. Pri naložbah v ureditev hlevov se priznajo 
višje zgornje priznane vrednosti za gradbeno obrtniška 

dela iz naslova ekološke pridelave pri tistih vlagateljih, 
ki imajo ob vložitvi vloge certifikat za ekološko pridelavo.

4.2.15 Naložbe na področju rastlinske pridelave
4.2.15.1 Kadar gre za naložbe na področju pridela-

ve semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin 
se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.

4.2.15.2 Naložbe namenjene skladiščenju kmetij-
skih pro izvodov rastlinskega izvora (hladilnice, skladi-
šča, silosi), ki niso namenjeni reji živali niso predmet 
podpore po tem javnem razpisu.

4.2.16 Naložbe na področju pridelave medu in osta-
lih čebeljih pro izvodov ter vzreje čebeljih matic

4.2.16.1 Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih ma-
tic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo letno pro izvodnjo 
vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone kranjske čebele, 
odločbo za odobritev vzrejališča v predhodnem letu in 
dovoljenje za pro izvodnjo čebeljih matic v letu 2012, ki 
ju izda MKO.

4.2.16.2 Kadar gre za naložbe v postavitev staci-
onarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti čebelnjak 
kapaciteto za vsaj 20 pro izvodnih panjev.

4.2.16.3 Kadar gre za nakup kontejnerjev za prevoz 
čebeljih panjev, se strošek nakupa kontejnerjev šteje kot 
upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto 
vsaj 12 panjev.

4.2.16.4 Kadar gre za naložbe v nakup prikolic za 
prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prire-
jenih prevoznih sredstev, se strošek nakupa šteje kot 
upravičen samo, če ima prikolica oziroma navedeno 
prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.

4.2.16.5 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne izdelave ple-
menilnikov šteje kot upravičen samo, če ima plemenilnik 
površino večjo od 2.000 cm2.

4.2.16.6 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne izdelave 
čebeljih panjev šteje kot upravičen samo, če ima AŽ panj 
vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 sa-
tov. Do podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena 
vsa kmetijska gospodarstva.

4.2.16.7 Čebelar, ki vloži vlogo za sofinanciranje 
čebeljih panjev v okviru tega javnega razpisa ne more 
kandidirati za nakup čebeljih panjev v okviru Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, 
št. 4/11, 40/11 in 7/13).

4.2.16.8 Strošek lastne izdelave čebeljih panjev in 
plemenilnikov se šteje kot upravičen samo, če ima vla-
gatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali sorodno 
agroživilsko izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat 
iz naslova nacionalne poklicne kvalifikacije za čebelarja.

4.2.16.9 Upravičenec mora imeti registrirane vse 
čebelje družine v skladu s predpisano zakonodajo.

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

4.3.1 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.

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

4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev

4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 22. člena Ured-
be PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste 
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vloge zaključene pred oddajo zadnjega zahtevka za 
izplačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1 Naložba v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov, po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov in nakup pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje 

4.4.1.2 Naložbe v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo enostavnih in nezahtevnih 
objektov, kadar uporabno dovoljenje 
po predpisih o graditvi objektov ni potrebno;

Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov, 
po predpisih o graditvi objektov, kadar 
uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi 
objektov ni potrebno;

Naložbe v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor 
za rejo gojene divjadi ter nakup pripadajoče 
opreme;

Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, razen za ureditev trsnic;

Naložbe v postavitev mrež proti toči na 
vrtninah in nasadih trajnih rastlin na njivskih 
površinah.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.

Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, 
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca 
specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za posamezna področja 
kmetijske pridelave na katera se naložba nanaša. 
Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je pripravila vlogo 
oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči 
kot samostojne naložbe, Naložbe 
v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje 
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč.

Vpis sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč v predpisane 
registre ter vpis mreže proti toči na sadovnjakih in 
oljčnikih v ustrezne registre. 

4.4.1.4 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo

4.4.1.5 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme. 

Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro-
izvodni proces. Izjava mora biti podpisana s strani 
upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in podpisana od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na 
področju strokovnega svetovanja za posamezna 
področja kmetijske pridelave na katera se naložba 
nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je 
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.6 Nakup kmetijskih zemljišč ter Naložbe 
v ureditev cestne in vodne oziroma 
vodovodne infrastrukture na kmetijskih 
gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis 
oziroma predlog za vpis služnostne rabe cestne 
oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo (kadar 
je le ta zgrajena na tujem zemljišču).

4.4.2 Skladno z določili prvega, drugega in četrtega 
odstavka 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo 
na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. 
Naložba na katero se zahtevek za izplačilo sredstev na-
naša mora biti zaključena in vsi računi plačani. Upravi-
čenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, 
mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku.

4.4.2.1 Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2 Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega 
prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku.

4.4.2.3 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo potrdita 
nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice 
oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazila, se 
upravičencu ne vračajo).

4.4.2.4 Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec (dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.5 Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot 
prispevek v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki 
je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za 
izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS 
zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske pridelave, 
gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd. odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma za ureditev 
obor za rejo gojene divjadi, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma pašništvo.

4.4.2.7 Popis izvedenih del pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, 
ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo in hmeljarstvo oziroma s strani 
strokovnega sodelavca specialista zaposlenega na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za poljedelstvo oziroma vrtnarstvo.

4.4.2.9 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.10 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za rastlinsko pridelavo.

4.4.2.11 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.

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

4.4.2.13 Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v točki 4.4.1. 

4.4.2.14 Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana 
s strani upravičenca.

4.4.2.15 Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov 
oziroma na nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov 
priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.16 Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3. Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. čle-
na Uredbe PRP, je dodaten pogoj za nosilca kmetije, 
da se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na 
nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, 
mora biti nosilec kmetije davčni zavezanec.

4.4.4 Skladno z drugim odstavkom 127. člena lahko 
upravičenec v okviru tega javnega razpisa vloži največ 
dva zahtevka in sicer:

4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostavnih na-
ložb ter

4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru zahtevnih 
naložb.

4.4.5 Kadar upravičenec vlaga dva zahtevka, mora 
posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več de-
lov predmeta podpore oziroma več različnih vrst naložb, 
ki vsak zase predstavljajo zaokroženo tehnološko celoto 
in mora predložiti ustrezna dokazila iz točke 4.4.1. tega 
javnega razpisa, ki se zahtevajo glede zaključka tega 
dela naložbe oziroma projekta.

4.4.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi predračuni, ra-
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čuni in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi 
in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 
Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni.

4.4.7 Če se upravičenec skladno z devetim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki ure-
jajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

4.4.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim od-
stavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci 
zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na 
ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 109.a 
člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke za iz-
plačilo 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 zne-
ska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

4.4.9 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.

4.5 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik izpol-
njevati po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

4.5.1 Končni prejemnik mora skladno s 121. členom 
Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:

4.5.1.1 Končni prejemnik mora skladno s četrtim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poro-
čati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
obračunskih let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo 
mora končni prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 
31. marca tekočega leta za preteklo leto, na predpisa-
nem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik sredstev nosilec 
kmetijskega gospodarstva na kmetiji, ki skladno z 9. toč-
ko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja 
re zultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu 
za pri marno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, 
potem poročanje iz točke 4.5.1.1 ni potrebno.

4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati 
končni prejemnik sredstev še vsaj pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev:

4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba dokumentaci-
je: 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 razpisom, ter jo hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 
Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do 
dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju 
samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom.

4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora predmet podpore po tem javnem 
razpisu uporabljati izključno za namen in dejavnost, za 
katero so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora naložbena dejavnost, za katero 
končni prejemnik sredstev po tem javnem razpisu prej-
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me sredstva, opravljati še najmanj na slednjih pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne smejo 
uvajati bistvene spremembe, kot so določene v 72. čle-
nu uredbe 1698/20057ES,.

4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi 
sredstva 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 ukrepe kmetijske politike 
za posamezno leto.

5. Omejitev sredstev
5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo na-

slednje omejitve sredstev:
5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste na-
ložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, lahko za iste upravičene stroške upravičenci 
pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, 
vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vre-
dnosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med 
druga javna sredstva se šteje tudi višina državne po-
moči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane 
obrestne mere.

5.1.3 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj ob-
močja Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 

PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1 Stroški naložbe 

6.1.1.1 Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in 
drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, 
nakup pripadajoče opreme za kmetijsko pro izvodnjo, nakup 
pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije (v 
nadaljevanju: IKT) in strojne opreme ter stroški novogradnje, 
rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja cestne in 
vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup 
pripadajoče opreme (1. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri 
izvedbi naložbe uveljavljati višje 
priznane stroške (+10 %) iz 
naslova učinkovite rabe energije, 
mora priložiti elaborat gradbene 
fizike-toplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, ki 
ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

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

Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih 
del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani 
z vključitvijo opreme v pro izvodni proces (3. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev 
s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, 
povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški 
prevoza, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja) 
(4. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.5 Nakup kmetijskih zemljišč ne sme presegati deset odstotkov 
celotne naložbe (5. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1.6 Stroški prve postavitev oziroma prestrukturiranja sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč (6. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Postavitev mreže proti toči 
v sadovnjakih lahko znaša do 
10 % priznane vrednosti nakupa, 
ki ga vlagatelj lahko uveljavlja 
tudi kot prispevek v naravi.

6.1.1.7 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki 
in tuneli) ter pripadajoče opreme (7. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Postavitev rastlinjakov lahko 
znaša do 10 % priznane 
vrednosti nakupa, ki ga 
vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot 
prispevek v naravi.

6.1.1.8 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Postavitev mreže proti toči 
lahko znaša do 10 % priznane 
vrednosti nakupa, ki ga 
vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot 
prispevek v naravi.

6.1.1.9 Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin pri vrtninah ter 
stroški ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov pri 
pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala 
kmetijskih rastlin (9. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

6.1.1.10 Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče 
opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški 
postavitve obor, nakup materiala in pripadajoče opreme za rejo 
gojene divjadi (10. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

6.1.1.11 Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem 
gospodarstvu (11. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

Odstranitev kamnitih osamelcev 
in krčenje grmičevja

6.1.1.12. Nakup namakalne opreme (12. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Pri posodobitvi namakalne 
opreme se mora poraba vode 
zmanjšati za najmanj 25 
odstotkov glede na prejšnjo 
opremo, kar mora biti razvidno iz 
tehnične specifikacije namakalne 
opreme, ki je predmet podpore

Postavitev namakalne opreme 
lahko znaša do 585 EUR/ha, ki 
ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi 
kot prispevek v naravi.

6.1.1.13. Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na 
kmetijskih gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.14 Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 
1974/2006/ES. (14. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

6.1.1.15 Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva 
ter nakupom IKT in strojne opreme (15. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov 
upravičenih stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):

6.1.2.1. Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.

6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj 
ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

6.2 Seznam stroškov: podrobnejši seznam upravi-
čenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stro-
škov, ki je Priloga št. I k razpisni dokumentaciji. Strošek, 
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ki ga ni seznamu iz prejšnjega stavka ni upravičen do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.

6.3 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pri-
pravo in izvedbo naložb:

6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje 
tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upra-
vičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune 
oziroma kopije računov.

6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le kolikor vla-
gatelj predloži zahtevana dokazila in le v delu priznanih 
vrednosti.

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega od-
stavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES in skladno z de-
vetim in desetim odstavkom 22. člena ter tretjim odstav-
kom 109. člena Uredbe PRP se podpora ne dodeli za:

6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske 

mehanizacije,
6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike 

Slovenije,
6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objektov skladno 

s predpisi o graditvi objektov,
6.4.5 naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrže-

vanja in najema itd.),
6.4.7 bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8 stroške promocije,
6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, 

ki ni namenjena za pro izvodnjo povezano naložbo,
6.4.10 nakupi pravic kmetijske pro izvodnje,
6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven podprtih de-

javnosti,
6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-

tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,

6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih 
pro izvodov ali ukrepe za preprečevanje bolezni živali,

6.4.14 preproste nadomestne naložbe,
6.4.15 splošne upravne stroške.
6.5. Skladno z enajstim odstavkom 22. člena Ured-

be PRP, se kot preproste nadomestne naložbe štejejo 
naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo 
ali njeno pripadajočo opremo z novo, posodobljeno 
zgradbo ali njeno pripadajočo opremo, brez povečanja 
pro izvodne zmogljivosti za najmanj 25 odstotkov ali 
brez temeljnega spreminjanja vključene narave pro-
izvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spre-
minjanje vključene narave pro izvodnje ali tehnologije 
v objektih je določeno v točkah 4.2.2.3 oziroma 4.2.2.4 
javnega razpisa. Za nadomestno naložbo se ne štejejo 
naložbe v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje 
gospodarskih poslopij ter nakup kmetijske mehaniza-
cije in opreme.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
njujejo pogoje iz Uredbe PRP, tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

7.2 Skladno s prvim in tretjim odstavkom 118. člena 
Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju 
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 
(Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih deset odstotkov 
možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 14 točk pridobijo 
vloge, če je predmet podpore:
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7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo 
opremo,

7.2.2 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov,

7.2.3 nakup in postavitev mrež proti toči,
7.2.4 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetij-

skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov ali

7.2.5 naložba v učinkovito rabo energije in obnovlji-
ve vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

7.3. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. čle-
na Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na ob-
močju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta javni 
razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih de-
set odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 
14 točk.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javi razpis znaša 
28 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih me-
ril pri fizičnih osebah (brez upoštevanja dodatnih točk iz 
točk 7.2 oziroma 7.3 tega javnega razpisa. V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi na-
slednjih meril:

Merila Najvišje možno 
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe 75
1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela 20
2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 8
3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM) 12
4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila) 5
5. Že dodeljena sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013 10
6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti (enostavne n.) / 
Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10

7. Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti oziroma 
so zavarovani iz delovnega razmerja kot kmetijski delavci 

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe 17
1. Izobrazba vlagatelja 10
2. Starost vlagatelja 5
3. Spol vlagatelja 2
III. Regionalni vidik naložbe 20
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks razvojne 
ogroženosti

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 5
3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih 5
4. Težavnostne razmere za kmetovanje 5
IV. Tehnološki vidik naložbe 5
1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5
V. Naravovarstveni vidik naložbe 5
1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu 5
VI. Vrsta naložbe 18
1. Vrsta naložbe 10
2. Prilagajanje podnebnim spremembam in drugi novi izzivi v kmetijstvu 8
Skupaj 140
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7.5 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Oceni-
tve znotraj posameznih meril se ne seštevajo. Ocenje-
vanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumen-
tacije, predvsem: vloge za pridobitev sredstev, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji skladno z 22., 26. in 

120. členom Uredbe PRP
8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore
8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 26. čle-

na Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja:
8.1.1.1.1 do vključno 60 odstotkov priznane vre-

dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in 
vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.1.2 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih ob-
močjih.

8.1.1.2 Če je skladno z drugim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP, naložba namenjena aktivnostim iz točke 
2.2. javnega razpisa, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.2.1 do vključno 70 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES 
na OMD, območjih Nature 2000 in vodo-varstvenih ob-
močjih,

8.1.1.2.2 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES na 
ostalih območjih.

8.1.1.3. Pri nakupu kmetijske mehanizacije, skladno 
s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
podpore od 30 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, in sicer:

8.1.1.3.1 do vključno 40 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za gorsko višinska 
kmetijska gospodarstva, ki se vodijo v seznamu MKO 
(glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.3.2 do vključno 30 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za ostala kmetijska 
gospodarstva.

8.1.1.4. Pri nakupu posebne kmetijske mehanizaci-
je, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimal-
no obdelavo tal, skladno s četrtim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 odstotkov do 
vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, in 
sicer:

8.1.1.4.1 do vključno 50 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene 
bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal 
za gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki se vodijo 
v seznamu MKO (glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.4.2 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj 
učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za 
ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe 
PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR 
na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključ-
no 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 

iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 
3.000.000 EUR podpore.

8.2 Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 26. člena Ured-

be PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev upošteva najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je 
opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Prilo-
ga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se pri izvedbi naložbe kot upravičen strošek 
prizna tudi prispevek v naravi upravičenca skladno 
s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lah-
ko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi 
(nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, 
ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti) 
štejejo za upravičene stroške, če so izpolnjeni določeni 
pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavljanje 
opreme,surovin (les), sadilnega materiala večletnih ra-
stlin ali neplačanega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče neodvisno 
oceniti in preveriti.

8.2.2.2 Javni stroški, ki jih sofinancira EKSRP in ki 
prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, 
ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravi-
čenih stroškov (brez prispevkov v naravi). To pomeni, da 
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji od stroškov, 
ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.

8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna 
lastni les kot prispevek v naravi, če ima za posekani 
les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije 
o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačanega oziroma 
prostovoljnega) dela, se vrednost tega dela opredeli 
ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne ali 
dnevne postavke za opravljeno delo, po naslednjem nor-
mativu: 7 EUR/uro bruto za ročno delo ter 20 EUR/uro 
bruto za strojno delo. Ne glede na to, pa se na 1 PDM ne 
prizna več kot 14.000 EUR bruto vrednosti za opravljeno 
lastno (ročno in strojno) delo v obdobju 12 mesecev.

8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne točke, pa 
prispevek v naravi ne sme presegati vrednosti ki so 
opredeljene v Seznamu upravičenih stroškov, kot Prilo-
ga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se strošek opravljene-
ga dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca 
kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec kmetijskega 
gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo, da 
so bila dela izvedena v skladu s predloženim predraču-
nom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni 
nadzor. Poleg tega obseg prispevka v naravi nosilca 
kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati ob-
sega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje 
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.

8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se celotni prispevek v naravi prizna do tiste 
višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo 
bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto 
naložbe, ki se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu 
razpisu, v okviru seznama upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov po pred-
pisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj uveljavlja 
prispevek v naravi, mora biti popis izvedenih del za 
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega sve-
tovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na podro-
čju na področju strokovnega svetovanja za živinorejo 
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oziroma poljedelstvo, s strani gradbenega projektanta 
oziroma nadzornika gradnje.

8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme ter nakup opreme v objektih, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, 
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz ra-
čuna 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 Podrobnejša merila in točkovalnik za ocenje-

vanje vlog;
9.1.4 Prijavni obrazec z dokazili;
9.1.5 Priloga št. 1: Seznam upravičenih stroškov;
9.1.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega 

načrta (velja samo za zahtevne naložbe),
9.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih pro izvodov,
9.1.8 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e- 

vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago temelj-
nih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam mini-
malnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto 
navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, Se-
znam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev.

9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem raz-
pisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Ured-

be PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v ele-
ktronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom 
identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, in sicer 
od 25. 9. 2013 do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure.

10.2 Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se skladno s 30. členom ZKme-1 zavrže.

10.3 Sestavni deli vloge 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 ARSKTRP, naslov vlagatelja ter 
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to 
določa drugi odstavek 109.a člena Uredbe PRP:

»Ne odpiraj – Vloga na 4. javni razpis za ukrep Po-
sodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 
2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij»

Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega 
kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov 
nosilca kmetijskega gospodarstva.

10.4 Prijavni obrazec izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem se skladno s prvim odstavkom 117. člena 
Uredbe PRP, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo 
na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli, 
ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in 
ki jih vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 109.a 
člena Uredbe PRP.

10.4 Skladno s četrtim odstavkom 117. člena ured-
be PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju in vno-
su prijavnega obrazca in zahtevkov za izplačilo v ele-
ktronski sistem objavijo na spletni strani MKO: www.
mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

10.5 Vlagatelju se na tem javnem razpisu odobri 
samo ena vloga.

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.

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 razpisa-
nih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki 
izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3 Skladno s petim odstavkom 115. člena Ured-
be PRP se v primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več vlog 
na javni razpis isto število prejetih točk, vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja naslednjih meril 
za izbor in potrditev vlog:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni vidik naložbe.

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 odobri-
jo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplači-
lo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, 
ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca 
po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

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 ured-
be 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.
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11.2.7 Skladno z 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 oz škodljivci v trajnem nasadu, zaradi ka-

terih 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 s sedmim odstavkom 122. člena 
uredbe PRP, ARSKTRP končne prejemnike sredstev, ki 
ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu z XXVI. 
a poglavjem Uredbe PRP.

11.2.11 Če upravičenec skladno s prvim odstav-
kom 127.a člena Uredbe PRP ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen 
v odločbi o pravici do sredstev, se izključi iz zadevnega 
ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in 
naslednje koledarsko leto.

11.2.12 Končni prejemnik sredstev, ki krši določilo 
iz tretjega odstavka 121. člena te uredbe mora skladno 
z drugim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP v pro-
račun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1 in se ga izključi iz zadevnega 

ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje ko-
ledarsko leto.

11.2.13 Končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, 
določenem pri posameznem ukrepu iz Uredbe PRP, ne 
poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz 
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP 
skladno s tretjim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP 
izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predlo-
žitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obve-
znosti. Če končni prejemnik sredstev v roku iz poziva 
ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
pet odstotkov izplačanih sredstev.

11.2.14 Kmetijsko gospodarstvo, ki krši določbe iz 
šestega odstavka 121. člena te uredbe, mora skladno 
s četrtim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP v pro-
račun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.2.15 Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kon-
trole na kraju samem in omogoči dostopa do dokumen-
tacije o projektu, mora skladno s petim odstavkom 127.a 
člena Uredbe PRP v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.2.16 Končni prejemnik sredstev, ki ni označil 
projekta v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani 
MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju 
javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES, mora skla-
dno s šestim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP obve-
znost izpolniti v skladu z rokom, ki mu ga ob ugotovljeni 
nepravilnosti določi ARSKTRP. Kolikor tega ne izpolni, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skla-
du s 57. členom ZKme-1.

11.2.17 Kolikor končni prejemnik sredstev odtu-
ji naložbo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora 
skladno s sedmim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP 
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.2.18 Če se ugotovi, da je končni prejemnik sred-
stev namerno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih 
podatkov, izjav), se skladno z osmim odstavkom 127.a 
člena Uredbe PRP zadevna dejavnost izključi iz podpo-
re za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledar-
sko leto in mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. Poleg tega se 
končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugo-
tovitve in naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Republike Slovenije

 Ob-3484/13

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, 87/12 in 63/13; 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), za-
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dnjič spremenjene z Uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta (EU) št. 1312/2011 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. 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. 335/2013 z dne 12. aprila 2013 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. 105 
z dne 13. 4. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1974/2006/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-
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 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 plačila, 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 po-
moči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),

– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v na-
daljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES),

– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strate-
ških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (program-
sko obdobje 2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, 
str. 20), zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta z dne 
19. januarja 2009 o spremembah Sklepa 2006/144/ES 
o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja 
(programsko obdobje 2007–2013) (UL L 30 z dne 31. 1. 
2009, str. 112), (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 
144/2006/ES),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU 
z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 
2007, zadnjič spremenjenega dne 13. 6. 2013 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

drugi javni razpis  
za UKREP 311 – diverzifikacija  

v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
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Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR. Sredstva se 
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO in sicer: 

– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,

– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – 
slovenska udeležba. 

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, 
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. V primeru naložb v obnovljive vire 
se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je objavljen od 30. 8. 2013 do vključno 9. 10. 2013 do 24. ure.

Vnos vlog v elektronski prijavni 
obrazec in predložitev vlog: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka 

med 18. 9. 2013 do vključno 9. 10. 2013. 

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe 
o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe, ki so nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do 
sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 naprej do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo 
omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, 
spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na 
kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer 
na kmetiji.

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-pošta: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS

2. Predmet podpore
2.1 V skladu z 62. členom Uredbe PRP so predmet 

podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v:
2.1.1 pro izvodne dejavnosti, povezane s tradicio-

nalnim znanjem na kmetiji, navedene v Prilogi Uredbe 
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08 
– ZKme-1; v nadaljnjem besedilu: Uredba o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji) pod naslovom Domača obrt in 
izdelki tradicionalnih znanj;

2.1.2 pro izvodne dejavnosti za predelavo pro-
izvodov, ki niso navedeni v Prilogi l Pogodbe o delova-
nju Evropske Unije (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010, 
str. 47), in drugih nekmetijskih pro izvodov na kmetiji po 
standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
SKD) v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifi-
kacijo dejavnosti:

2.1.2.1 področje C – Predelovalne dejavnosti:
2.1.2.1.1 oddelek 13 Pro izvodnja tekstilij,
2.1.2.1.2 oddelek 14 Pro izvodnja oblačil,
2.1.2.1.3 oddelek 15 Pro izvodnja usnja, usnjenih in 

sorodnih izdelkov,
2.1.2.1.4 oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; 

pro izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva (razen za določene izdelke navedene v Prilogi 
1 Uredbe PRP: Seznam pro izvodov prve stopnje prede-
lave lesa),

2.1.2.1.5 oddelek 17 Pro izvodnja papirja in izdelkov 
iz papirja,
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2.1.2.1.6 oddelek 21 Pro izvodnja farmacevtskih su-
rovin in preparatov,

2.1.2.1.7 oddelek 22 Pro izvodnja izdelkov iz gume 
in plastičnih mas,

2.1.2.1.8 oddelek 23 Pro izvodnja nekovinskih mi-
neralnih izdelkov,

2.1.2.1.9 oddelek 25 Pro izvodnja kovinskih izdelkov 
(razen strojev, naprav in pododdelka 25.4 Pro izvodnja 
orožja in streliva),

2.1.2.1.10 oddelek 26 Pro izvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov,

2.1.2.1.11 oddelek 27 Pro izvodnja električnih na-
prav,

2.1.2.1.12 oddelek 28 Pro izvodnja drugih strojev 
in naprav,

2.1.2.1.13 oddelek 29 Pro izvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic,

2.1.2.1.14 razred 30.99 Pro izvodnja vprežnih in 
drugih vozil,

2.1.2.1.15 oddelek 31 Pro izvodnja pohištva,
2.1.2.1.16 oddelek 32 Druge raznovrstne predelo-

valne dejavnosti,
2.1.2.1.17 oddelek 33 Popravila in montaža strojev 

in naprav;
2.1.2.2 področje D – Oskrba z električno energijo, 

plinom in paro:
2.1.2.2.1 oddelek 35 Oskrba z električno energijo, 

plinom in paro (razen pridobivanja električne energije 
v elektrarnah na sonce);

2.1.3 prodajne dejavnosti na kmetiji po SKD:
2.1.3.1 področje G – Trgovina; vzdrževanje in po-

pravila motornih vozil:
2.1.3.1.1 pododdelek 45.2 Vzdrževanje in popravila 

motornih vozil;
2.1.4 storitvene dejavnosti na kmetiji:
2.1.4.1 področje I – Gostinstvo:
2.1.4.1.1 oddelek 55 – Gostinske nastanitvene de-

javnosti,
2.1.4.1.2 oddelek 56 – Dejavnost strežbe jedi in 

pijač,
2.1.4.2 negostinske dejavnosti, navedene v Prilogi 

Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pod naslo-
vom Negostinske dejavnosti;

2.1.4.3 področje M – Strokovne, znanstvene in teh-
nične dejavnosti:

2.1.4.3.1 oddelek 75 – Veterinarstvo;
2.1.4.4 področje P – Izobraževanje:
2.1.4.4.1 razred 85.10 Predšolska vzgoja,
2.1.4.4.2 razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
2.1.4.4.3 razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobra-

ževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
2.1.4.5 področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
2.1.4.5.1 oddelek 86 Zdravstvo
2.1.4.5.2 oddelek 87 Socialno varstvo z nastani-

tvijo,
2.1.4.5.3 oddelek 88 Socialno varstvo brez nasta-

nitve;
2.1.4.6 področje S – Druge dejavnosti:
2.1.4.6.1 oddelek 95 Popravila računalnikov in iz-

delkov za široko rabo,
2.1.4.6.2 oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti.
2.2 Podpore se dodelijo tudi za naslednje vrste 

aktivnosti:
2.2.1 pro izvodnja bioplina z uporabo organskih od-

padkov;
2.2.2 predelava biomase za obnovljive vire ener-

gije;

2.2.3 infrastruktura za obnovljivo energijo iz bioma-
se in drugih obnovljivih virov energije.

3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
3.1.1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na 

naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki 
posamezniki,

3.1.2 pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni 
razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska 
gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

3.2 V skladu s tretjim odstavkom 64. člena mora 
imeti kmetijsko gospodarstvo poleg kmetijske dejavnosti 
registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.

3.3 V skladu s prvim odstavkom 65. člena Ured-
be PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo, ki kandidira 
na predmet podpore iz 62. člena Uredbe PRP, vpisano 
v RKG.

3.4 V skladu s štirinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo dejavno. 
V skladu s četrto točko 3. člena Uredbe PRP je dejavno 
kmetijsko gospodarstvo tisto kmetijsko gospodarstvo, ki 
v letu objave javnega razpisa vloži zbirno vlogo v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske 
politike, in ob predložitvi vloge na javni razpis dokaže, 
da je v letu pred objavo javnega razpisa ustvarilo priho-
dek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega iz 
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih 
in dopolnilnih dejavnostih na kmetiji na enoto vloženega 
dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v vi-
šini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa, ki je v letu 
2012 znašala 9.156,72 EUR. Enota vloženega dela 
pomeni obseg dela, ki ga opravi oseba, ki je zaposlena 
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom 
v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, 
ki znaša 1800 ur letno.

3.5 V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe 
PRP morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati kriterije 
za mikro podjetja iz Priloge l Uredbe 800/2008/ES (manj 
kot 10 zaposlenih in ne presega 2.000.000 EUR letnega 
prometa in/ali letne bilančne vsote).

3.6 Vlagatelju se sredstva nakažejo na transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v na-
daljnjem besedilu: ZKme-1).

3.7 V skladu z enajstim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno 
prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

3.8 V skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, 
dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na oze-
mlju Republike Slovenije.

4. Pogoji in obveznosti
4.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge 

na javni razpis
4.1.1 Splošni pogoji
4.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu z roki 

in zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki 
so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke 
iz uradnih evidenc.

4.1.1.2 V skladu z drugo in peto točko prvega od-
stavka 65. Člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj sedež 
dejavnosti, opravljati dejavnost in lokacijo naložbe na 
kmetijskem gospodarstvu izven naselij, ki imajo v skla-
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du s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije1 in 
Sklepom Vlade Republike Slovenije2 status mesta. Meje 
teh naselij so na spletni strani: http://rkg.gov.si/GERK/vi-
ewer.jsp.

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

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

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

4.1.1.11 V skladu z devetim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev 
sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripa-
dajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za 
druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celo-
tnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino 
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.

4.1.1.12 V skladu s 4. točko prvega odstavka 65. čle-
na Uredbe PRP mora imeti vlagatelj izdelan poslovni na-
črt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je 
objavljen na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ 
in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Izkazana mora 
biti ekonomska upravičenost naložbe. Kot ekonomska 
upravičenost naložbe se šteje, da je kumulativen de-
narni tok pozitiven.

4.1.1.13 V skladu z drugim odstavkom 65. člena 
Uredbe PRP se podpora dodeli enostavnim in zahtev-
nim naložbam. Naložbe, katerih skupna vrednost ob 
prijavi na javni razpis ne presega 50.000 EUR (brez 
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne na-
ložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 
50.000 EUR (brez DDV). Pri enostavnih naložbah se 
pripravi program dela, pri zahtevnih pa poslovni načrt 
v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani 
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.
arsktrp.gov.si/.

4.1.1.14 V skladu s tretjim odstavkom 65. člena 
Uredbe PRP pri naložbah v obnovljive vire energije za 
prodajo, predračunska vrednost naložbe, v primeru pri-
dobivanja električne energije, ob prijavi na javni razpis, 
ne sme preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma 
v primeru pridobivanja toplotne energije ne sme preseči 
400.000 EUR (brez DDV).

4.1.1.15 V skladu s četrtim odstavkom 65. člena 
Uredbe PRP mora vlagatelj, ki kandidira za pridobitev 
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok 
(vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojite-
lja) ob dokončanju naložbe izpolnjevati pogoje za vpis 
v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja na ministrstvu, pristojnem za vzgojo in 
izobraževanje.

4.1.1.16 V skladu s petim odstavkom 65. člena 
Uredbe PRP mora vlagatelj, ki kandidira za pridobitev 
sredstev za naložbe v opravljanje socialnovarstvene 
storitve za starostnike ali invalide, izpolnjevati naslednje:

4.1.1.16.1 najpozneje do konca naložbe izpolnjeva-
ti predpisane pogoje za opravljanje te storitve v skladu 
s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, in

4.1.1.16.2 pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbor-
nice Slovenije za predviden program opravljanja sto-
ritve.

4.1.1.17 V skladu s sedmim odstavkom 109. člena 
Uredbe PRP lahko vlagatelj na tem razpisu kandidira 
z največ eno vlogo.

4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi z naložbo od izdaje odločbe o pravici do sredstev 
do zaključka naložbe

4.2.1 V skladu s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opra-
vljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo 
okolja.

1 Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera 
naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu 
s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 
22/00).

2 Sklep Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa 
mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
121/05).

4.1.1.3 V skladu s tretjo točko prvega od-
stavka 65. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti 
ustrezno projektno dokumentacijo v skladu z zakonoda-
jo in podrobno stroškovno ovrednotenim popisom del, 
ki jo pripravi odgovorni projektant, ter vsa dovoljenja 
za naložbo.

4.1.1.3.1 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim 
odstavkom 120. Člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvi-
dna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejav-
nostjo prijavljene naložbe.

4.1.1.3.2 Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev 
gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla 
v že obstoječem objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt 
ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je 
razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu 
z dejavnostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj nima 
pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo 
le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe.

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

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

4.1.1.6 V skladu s šestim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti 
v osebnem stečaju.

4.1.1.7 Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu 
z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, za stroške 
vseh istovrstnih storitev, dobav, del in opreme, ki so višji 
od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive 
pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih po-
nudnikov. Kadar se odloči za ponudnika, ki ni cenovno 
najugodnejši, mora pisno utemeljiti izbor. Pri izvedbi 
naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, 
s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogo-
varjanja o netržnih pogojih poslovanja.

4.1.1.8 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije razvidna za-
prtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani 
del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem 
obrazcu mora biti izpolnjena in seštevek mora dati sku-
pno vrednost naložbe).

4.1.1.9 Vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer 
poteka naložba, ali imeti za navedeno nepremičnino 
sklenjen 10 ali večletni najem ali za to obdobje ustano-
vljeno stavbno pravico v korist vlagatelja.

4.1.1.10 Če vlagatelj kandidira za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, morajo biti v skladu z osmim 
odstavkom 120. člena Uredbe PRP iz priložene projek-
tne dokumentacije razvidni:
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4.2.2 V skladu z desetim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo 
zahtevka za izplačilo sredstev. Opozorilo vlagateljem: 
Predvsem vlagatelji, katerih naložbe vključujejo grad-
bena in obrtniška dela, morajo dela organizirati tako, 
da bo zaključek teh del in pridobitev ustreznih dokazil, 
ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo, zagoto-
vljen pred zadnjim možnim rokom za vložitev zahtevka 
za izplačilo sredstev.

4.2.3 Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
se določi v odločbi o pravici do sredstev.

4.2.4 V skladu z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi, 30. ju-
nij 2015. Opozorilo vlagatejem: Podaljševanje roka za 
vložitev zahtevka za izplačilo v obdobje po tem roku ni 
možno.

4.2.5 V skladu z drugim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali s posamezniki, s katerimi bi zaradi sode-
lovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja.

4.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo

4.3.1 V skladu s prvim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev.

4.3.2 V skladu s prvo točko šestega od-
stavka 65. člena Uredbe PRP mora imeti kmetija z do-
polnilno dejavnostjo ob vlaganju zahtevka za izplačilo 
najmanj eno polno delovno moč iz kmetijske, gozdarske 
ali dopolnilne dejavnosti. Pri izračunu delovnih moči na 
kmetiji se upoštevajo le osebe, ki so vpisane v Register 
kmetijskih gospodarstev. Pri izračunu obsega dela se 
upošteva, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenj-
ski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 urami 
letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo 
preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kme-
tijski zavarovanec, kmečka gospodinja in stalno najeta 
delovna sila (1 PDM) ter druge osebe (0,5 PDM). Ostali 
upravičenci morajo ohraniti ali povečati število zapo-
slenih, v primeru, da upravičenec pred naložbo ni imel 
zaposlenih, mora imeti ob vlaganju zahtevka za izplačilo 
sredstev najmanj eno zaposlitev. V tem primeru mora 
biti delovno mesto, povezano z naložbo, ustvarjeno 
najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev in 
delovno razmerje sklenjeno najmanj za obdobje enega 
leta za polni delovni čas. Ob vložitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev bo potrebno priložiti dokazilo o zaposlitvi. 
V primeru naložb v pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov iz točk 2.1.2.2 in 2.2 tega javnega razpisa, obve-
znost o povečanju števila zaposlenih ne velja.

4.3.3 Če se upravičenec šteje za naročnika v skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora v skladu 
z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti 
sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in 
ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega 
naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/doba-
vitelja s kopijo pogodbe.

4.3.4 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga 
dokazila glasiti na upravičenca.

4.3.5 V skladu z 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 v tujem jeziku, mora vlagatelj zago-
toviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen. Če 
prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSK-
TRP predložiti uradni prevod.
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4.3.6 Pred vložitvijo zahtevka mora biti v skladu 
s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP nalož-
ba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev 
nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Zahtevku za 
izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev” z natisnjeno identifikacijsko kodo, ki jo pridobi 
ob vnosu zahtevka za izplačilo v elektronski sistem ARSKTRP, skladno s točko 4.3.10. Hkrati se vloži 
tudi izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je sestavni del zahtevka za 
izplačilo in v katerem se navede glavne opravljene aktivnosti.

2 Dokazila o zaključku naložbe (glej točko 4.3.7).

3 Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu ni prejel drugih javnih 
sredstev RS ali EU. 

4 Originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa.

5 Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija položnice oziroma 
blagajniškega prejemka in druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo RS).

6 S strani izvajalca potrjene originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki je enaka dejanskemu 
stanju tudi v primeru gradnje na ključ, ki jo potrdijo tudi pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.

7 Najmanj štiri fotografije objekta oziroma lokacije, na kateri je bila izvedena naložba, ki morajo prikazovati 
vse reprezentativne poglede na objekt.

8

Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazila, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi 
(sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci 
oziroma dobavitelji in ostala ustrezna dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje). Zahtevek se mora ujemati z vlogo.

9

Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev za izvajanje storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno 
varstvo, če je pridobil sredstva za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali 
invalide. V primeru ko gre za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo 
zasebnega vzgojitelja) mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo priložiti dokazilo za vpis v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu pristojnem za vzgojo in izobraževanje.

10
Dokazila o številu ohranjenih delovnih mest oziroma o ustvarjenih novih delovnih mestih (potrdilo 
o zavarovanju iz kmetijske, gozdarske ali dopolnilne dejavnosti, pogodba o zaposlitvi ali drugo ustrezno 
dokazilo).

11 Popis osnovnih sredstev kolikor je upravičenec zavezan k vodenju le-tega.

4.3.7 Kot dokazilo za dokončanje naložbe se šteje:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

1 gradbeno-obrtniška, ko je bilo 
za naložbo predhodno potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje

pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

2 gradbeno-obrtniška dela, ko za 
obnovo ni bila potrebna pridobitev 
gradbenega dovoljenja

s strani izvajalca potrjena gradbena situacija, ki jo potrdita tudi 
pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec

3

nakup opreme

– pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
– vključitev opreme v opravljanje dejavnosti
– v primeru obnovljivih virov energije: dokazilo o vključitvi naprave 
v omrežje

4.3.8 V skladu z drugim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP upravičenec lahko vloži največ en zahtevek 
za izplačilo sredstev. Rok za vložitev zahtevka za izpla-
čilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev.
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4.3.9 V skladu s sedmim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 
1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. de-
cembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 
6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.

4.3.10 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena 
Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga 
v obliki obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in nati-
sne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, 
ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje 
za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izpla-
čilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom iden-
tifikacijske 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 členom 109.a Uredbe PRP. Podrobnejša navodila o iz-
polnjevanju in vnosu zahtevkov za izplačilo v elektronski 
sistem se v skladu s četrtim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP objavijo na spletni strani ARSKTRP.

4.3.11 V skladu z osmim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vložene-
ga popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustre-
za predpisanim pogojem. Sredstva se izplačajo na tran-
sakcijski račun upravičenca, po opravljenem nadzoru iz 
126. člena Uredbe PRP.

4.3.12 V skladu s 127g. členom Uredbe PRP se 
upravičencu, ki ob oddaji zahtevka za izplačilo sred-
stev ne izpolni obveznosti iz prve točke šestega od-
stavka 65. člena Uredbe PRP, kar pomeni, da ne izpolni 
pogoja iz točke 4.3.2 tega javnega razpisa, sredstva, ki 
so mu bila dodeljena z odločbo o pravici do sredstev, 
ne izplačajo.

4.3.13 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 tri odstotke, se 
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom 
Uredbe 65/2011/EU.

4.3.14 Nakazilo na transakcijski račun upravičenca 
pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti 
ugodeno. Če zahtevku 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.

4.4 Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih 
mora končni prejemnik sredstev izpoljevati pet let po 
zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

4.4.1 Označevanje naložbe: V skladu s štirinajstim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni preje-
mnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih 
naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov 
PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z na-
vodili, objavljenimi na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/, in podrobnimi pravili o informiranju in ob-
veščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.

4.4.2 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: 
Končni prejemnik sredstev mora v skladu s 124. členom 
Uredbe PRP za naložbo, za katero je prejel podpo-
ro, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpi-
som, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplači-
lu sredstev. Končni prejemnik sredstev mora v skladu 
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati 
naložbeno dejavnost, za katero je prejel sredstva, še 
najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev. Za to obdobje mora voditi dokumentacijo o naložbi 
in o opravljanju dejavnosti. Končni prejemnik sredstev 
mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter 
omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, 
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MKO, na cionalnih in evropskih revizijskih institucij kot 
tudi drugim nadzornim organom.

4.4.3 Poročanje ARSKTRP: V skladu s četrtim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik 
sredstev na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in 
izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izpla-
čila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo 
na spletni strani ARSKTRP, skupaj z navodilom o na-
činu pošiljanja poročila. V skladu s sedmim odstavkom 
65. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev 
na ARSKTRP poslati poročilo do 31. marca tekočega 
leta za preteklo leto.

4.4.4 Predmet podpore po tem razpisu se mora 
v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP 
uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero 
so bila sredstva dodeljena.

4.4.5 Naložbena dejavnost za katero končni pre-
jemnik sredstev po tem razpisu prejme sredstva, se 
mora v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bi-
stvenih sprememb kot so določene v 72. členu Uredbe 
1698/2005/ES.

4.4.6 Končni prejemniki sredstev, ki so pravne ose-
be, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobre-
nih javnih sredstev se v skladu z osmim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP objavijo na spletni strani MKO 
in ARSKTRP.

5. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo nasle-

dnje omejitve sredstev:
5.1 Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste ak-

tivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.2 Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta raz-
pis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.

5.3 Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Upravičeni stroški
6.1.1 V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe 

PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek

Investicijski stroški

1 Gradbeno obrtniška dela. 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).

2 Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.

3 Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo 
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški

1 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in 
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, 
strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za 
izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

6.2 Nastanek upravičenih stroškov
6.2.1 V skladu s prvim odstavkom 120. člena Ured-

be PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih ob-
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veznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (skle-
nitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, 
storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem 
obveznosti, pri čemer dobavitelj oziroma izvajalec ne 
sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti).

6.2.2 V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Ured-
be PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, na-
stali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

6.2.3 V skladu s četrtim odstavkom 63. člena Ured-
be PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, 
nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtev-
ka za izplačilo sredstev.

6.3 Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
6.3.1 Poleg neupravičenih stroškov, določenih v tre-

tjem odstavku 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, do pod-
pore v skladu s petim odstavkom 63. člena Uredbe PRP 
niso upravičeni tudi naslednji stroški:

6.3.1.1 naložbe v raziskave in razvoj produktov,
6.3.1.2 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6.3.1.3 prevozna in transportna sredstva, razen 

delovnih strojev,
6.3.1.4 stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrže-

vanja in najema, itd.),
6.3.1.5 bančni stroški in stroški garancij,
6.3.1.6 nakup rabljene opreme,
6.3.1.7 nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
6.3.1.8 nakup gradbene mehanizacije,
6.3.1.9 naložbe v prostore za zasebno rabo,
6.3.1.10 predelava živilskih pro izvodov, katerih su-

rovina so kmetijski pro izvodi,
6.3.1.11 splošni upravni stroški.
7. Merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, ka-
terih vloge so popolne in izpolnjujejo zahtevane pogoje.

7.2 V skladu z drugim odstavkom 66. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spo-
dnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vsto-
pno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število 
točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri 
ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila:

Merila Najvišje možno 
število točk

I. Razvojna ogroženost 8

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije 3

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini 5

II. Ekonomski vidik 61

Čisti prihodki od prodaje 6

Intenzivnost obravnavane naložbe 6

Donosnost sredstev v prvem koledarskem letu po zaključku naložbe 7

Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukrepa 311 v obdobju 2007–2013 7

Dejavnosti po prioriteti 20

Raziskovalna dejavnost podjetja 5

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 10

III. Družbeno socialni vidik 31

Specializirana ponudba turističnih kmetij 5

Delež zaposlenih žensk v podjetju 3

Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji: 3
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Merila Najvišje možno 
število točk

Vpliv naložbe na okolje 5

Število novo ustvarjenih delovnih mest 5

Novoustanovljeno podjetje ali organizacija 5

Mladi prevzemniki kmetij 5

Skupaj I.-III. 100

IV. Zakon o Triglavskem narodnem parku* 10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka 10

V. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015* 10

Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije 10

IV. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* 10

Naložba se bo izvedla na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja

10

SKUPAJ 110
* V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP lahko vloga na javni razpis pridobi samo dodatnih deset odstotkov 
možnih točk na podlagi prvega, četrtega ali šestega odstavka 118. člena Uredbe PRP.

7.3 V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be PRP se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni 
na podlagi meril. Sredstva se dodelijo samo vlogam na 
javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni 
prag minimalnega števila točk in sicer po vrstnem redu 
višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni 
javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi 
prijavnega obrazca in druge z razpisom zahtevane do-
kumentacije. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja 
vstopna meja za ta javni razpis je 45 točk. Pri doseganju 
praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo prido-
bljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih iz-
vajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni 
list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11).

7.4. V skladu s prvim odstavkom 118. člena Uredbe 
PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja 
na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. čle-
na Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), ne glede na osta-
la merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

7.5 Za pridobitev dodatnih točk iz prejšnjega odstav-
ka, morajo vloge v skladu s tretjim odstavkom 118. člena 
Uredbe PRP, izpolnjevati vsaj enega od prepisanih po-
gojev in sicer, da je predmet podpore naložba v:

7.5.1 pridobivanje energentov in energije za proda-
jo na kmetiji iz obnovljivih virov,

7.5.2 pro izvodne dejavnosti, povezane s predelavo 
pro izvodov izven Priloge l k Pogodbi o delovanju Evrop-
ske Unije (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010, str.47), in 
drugih nekmetijskih pro izvodov na kmetiji,

7.5.3 turizem.
7.6 V skladu s četrtim in petim odstavkom 118. čle-

na Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe 
se nahaja na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), za namen iz-
vajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10), ne glede na ostala 
merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

7.7 V skladu s šestim in sedmim odstavkom 
118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija 
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na naložbe se nahaja na območju iz 24. in 25. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11), ne glede na ostala merila za 
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

7.8 V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe 
PRP, lahko vloga na javni razpis pridobi največ dodatnih 
deset odstotkov možnih točk iz naslova izvajanja predpi-
sov iz 7.4, 7.6 in 7.7 točke tega javnega razpisa.

7.9 V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe 
PRP se v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama 
ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog isto število 
prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi 
ponderiranja meril za izbor in potrditev vlog.

7.10 Rangiranje prioritet točkovanja:
7.10.1 Dejavnosti po prioriteti,
7.10.2 Specializirana ponudba turističnih kmetij,
7.10.3 Mladi prevzemniki kmetij,
7.10.4 Vpliv naložbe na okolje,
7.10.5 Stopnja registrirane brezposelnosti v občini,
7.10.6 Raziskovalna dejavnost podjetja,
7.10.7 Razvojna ogroženost,
7.10.8 Čisti prihodki od prodaje,
7.10.9 Donosnost sredstev,
7.10.10 Bruto dodana vrednost na zaposlenega,
7.10.11 Intenzivnost obravnavane naložbe,
7.10.12 Število novoustvarjenih delovnih mest,
7.10.13 Delež zaposlenih žensk v podjetju,
7.10.14 Podjetje je vpisano v register invalidskih 

podjetij v Republiki Sloveniji,
7.10.15 Novoustanovljeno podjetje
7.10.16 Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukre-

pa 311 v obdobju 2007–2013,
7.10.17 Naložba se izvaja na območju izvajanja 

zakonov o razvojni podpori, v skladu s 118. členom 
Uredbe PRP.

7.11 Sredstva se v skladu s 113. členom Uredbe 
PRP dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na pod-
lagi ponderiranja popolnih vlog na javni razpis, ki izpol-
njujejo predpisana merila.

8. Finančne določbe
8.1 V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe 

PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSK-
TRP o pravici do sredstev.

8.2 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe 
PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

8.3 Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s tretjim 
odstavkom 67. člena Uredbe PRP podpora za namene 
tega javnega razpisa znaša do vključno 60 odstotkov 
celotnih upravičenih stroškov naložbe. V primeru, da se 
naložba nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov, namenjene za prodajo, iz točke 2.2 tega javne-
ga razpisa, se podpora, v skladu s četrtim odstavkom 
67. člena Uredbe PRP, poviša za 10 odstotnih točk.

Št. Vrsta naložbe Delež podpore  
v odstotkih

1 Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz točke 2. 2 tega javnega razpisa 70

2 Vse ostale upravičene naložbe 60

8.4 Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene na-
ložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko 
obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi:

8.4.1 v skladu s petim odstavkom 67. člena Uredbe 
PRP najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca 
znaša 3.500 EUR,

8.4.2 v skladu s prvim odstavkom 67. člena Uredbe 
PRP se sredstva dodeljujejo na podlagi pravila de mi-
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nimis. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 
200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let 
oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprome-
tnem sektorju, največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let. Pri dodeljevanju sredstev se upo-
števa Uredba 1998/2006/ES,

8.4.3 v skladu z drugim odstavkom 67. člena Ured-
be PRP za iste upravičene stroške ni dovoljeno s po-
močjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi lahko 
bila s takim združevanjem presežena predpisana inten-
zivnost pomoči.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge,
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
9.1.3 Merila za ocenjevanje vlog,
9.1.4 Seznam upravičenih stroškov,
9.1.5 Vsebina vloge,
9.1.5.1 Prijavni obrazec,
9.1.5.2 Seznam prilog, ki jih mora predložiti vla-

gatelj.
9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem 

razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana), tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-po-
šta: aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 V skladu s členom 109.a je potrebno vloge 

na javni razpis vnesti v elektronski sistem in natisnjeni 
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj 
s prilogami priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP. 
V skladu s 117. členom Uredbe PRP se prijavni obra-
zec izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za 
vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje 
natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske 
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni 
razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumen-
tacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s 109.a členom 
Uredbe PRP.

10.2 Skladno z drugim odstavkom 117. člena ured-
be PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju pri-
javnega obrazca v elektronski sistem objavijo na sple-
tni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: 
http://www.arsktrp.gov.si/.

10.3 V skladu s prvim in drugim odstavkom člena 
109.a Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis 
poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču AR-
SKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana.

10.4 Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem 
in predložitev vloge na ARSKTRP poteka od 18. 9. 
2013 do vključno 9. 10. 2013 do 24. ure. Glede na to, 
da je vnos v elektronski sistem omogočen samo vla-
gateljem, ki so registrirani v centralnem registru strank 
(CRS), se morajo vlagatelji, ki še niso vpisani v CRS, 
registrirati v skladu z navodili objavljenimi na spletni 
strani ARSKTRP in MKO vsaj en delovni dan pred 
oddajo vloge.

10.5 Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na sple-
tni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: 
http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni 
razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem 
redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti raz-
vidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, 
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na kate-
rega se vlagatelj prijavlja.

10.6 Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu 
zaprtja javnega razpisa in niso označene kot je zah-
tevano v točki 10.1 tega javnega razpisa, se zavržejo.

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 pri zaprtih javnih 
razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP.

11.1.2 V skladu s prvim odstavkom 115. člena Ured-
be PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.

11.1.3 Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. 
Rok za dopolnitev vloge je v skladu z drugim odstavkom 
115. člena Uredbe PRP 15 dni od dneva vročitve poziva 
k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se šte-
jeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje 
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na 
javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni 
razpis ponovno pregleda.

11.1.4 Popolne vloge na javni razpis, ki so vse-
binsko nerazumljive, se v skladu s tretjim odstavkom 
115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku 
dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni raz-
pis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni 
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas 
njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) 
oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po 
prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

11.1.5 Vloge na javni razpis, ki so popolne, se 
oceni na podlagi meril iz 7. točke tega javnega razpisa. 
Sredstva se v skladu s četrtim odstavkom 115. člena 
Uredbe PRP odobrijo vlogam na javni razpis, ki dose-
žejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega 
števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih 
točk, do porabe sredstev na tem javnem razpisu. Pri 
doseganju praga minimalnega števila točk se ne upo-
števajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe 
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Ura-
dni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 
25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).

11.1.6 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog 
na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu 
s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na 
javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za 
izbor in potrditev vlog iz točke 7.9 in 7.10 tega javnega 
razpisa.

11.1.7 Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpol-
njuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar raz-
položljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev 
v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115 člena, 
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vla-
gatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na 
ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila poslati 
izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.

11.2 Nadzor nad izvajanjem
11.2.1 ARSKTRP izvaja administrativne kontro-

le pred izplačilom zahtevka. Izvaja tudi kontrole na kraju 
samem pred odobritvijo vloge, pred izplačilom zahtevka 
ter po izplačilu zahtevka, s katerimi ugotavlja izpolnje-
vanje pogojev in obveznosti.

11.2.2 Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh 
opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo 
65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se iz-
plača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in mo-
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rebitne sankcije se uporabijo v skladu s 30. členom 
Uredbe 65/2011/EU.

11.2.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti se upo-
rabijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, 
kot je opredeljen v 57. členu ZKme-1 in 122. členu 
Uredbe PRP.

11.2.4. ARKSTRP izvaja administrativne kontrole 
(vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole 
na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje 
pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 
75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja 
tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKO.

11.2.5. Upravičenec mora omogočiti dostop do do-
kumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta 
na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu 
in drugim nadzornim organom.

11.3 Posledice neizpolnjevanja obveznosti povze-
te po 127.a členu Uredbe PRP:

11.3.1 Če upravičenec ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 ali zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen 
v odločbi o pravici do sredstev, se izključi iz zadevnega 
ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in 
naslednje koledarsko leto.

11.3.2 Končni prejemnik sredstev, ki krši določbo 
tretjega odstavka 121. člena Uredbe PRP, se pravi, 
da ne opravlja naložbene dejavnosti, za katero je pre-
jel sredstva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi v skladu s 57. členom ZKme-1 in se ga izključi iz 
zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto.

11.3.3 Končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, 
določenem v sedmem odstavku 65. člena Uredbe PRP, 
ne poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obve-
znosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, 
ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok 
za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnje-
vanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev v roku 
iz poziva ne predloži poročila o doseganju ciljev in 
izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.

11.3.4 Kmetijsko gospodarstvo, ki krši določbo 
šestega odstavka 121. člena Uredbe PRP, se pravi, da 
ne opravlja kmetijske dejavnosti še pet let po izplačilu 
sredstev in v predpisanem roku ne posreduje na AR-
SKTRP zbirne vloge po predpisih, ki urejajo izvedbo 
letnih ukrepov kmetijske politike, mora v proračun Re-
publike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.3.5 Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kon-
trole na kraju samem in ne omogoči dostopa do doku-
mentacije o projektu, mora v proračun Republike Slo-
venije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.6 Končni prejemnik sredstev, ki ni označil 
projekta v skladu z navodili objavljenimi na spletni 
strani MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in ob-
veščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES, 
mora obveznost izpolniti v skladu z rokom, ki mu ga 
ob ugotovljeni nepravilnosti določi ARSKTRP. Če tega 
ne izpolni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.7 Če končni prejemnik sredstev odtuji nalož-
bo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora v pro-

račun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.3.8 Če se ugotovi, da je končni prejemnik sred-
stev namerno vložil napačno prijavo (navajanje la-
žnih podatkov, izjav), se zadevna dejavnost izključi 
iz podpore za koledarsko leto ugotovitve in naslednje 
koledarsko leto in mora v proračun Republike Slove-
nije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 
Poleg tega se končnega prejemnika sredstev izključi 
iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za ko-
ledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

11.4 Določena ključna opozorila vlagateljem, pov-
zeta po 122. členu Uredbe PRP

11.4.1 Neizpolnjevanje obveznosti ali kršitev ob-
veznosti se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU 
in ZKme-1.

11.4.2 V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP 
v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda 
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sred-
stev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakoniti-
mi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.4.3 Določba prejšnje točke se ne uporablja:
11.4.3.1 če upravičenec zaradi višje sile ali izre-

dnih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici 
do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze 
v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen sto-
riti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi 
bile s to spremembo 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;

11.4.3.2 če upravičenec v skladu s prvim odstav-
kom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici 
do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zah-
tevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje 
utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obve-
znosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v od-
ločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo 
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti 
izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpi-
sa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena 
pravica do sredstev. V skladu z drugo točko tretjega 
odstavka 122. člena Uredbe PRP, lahko upravičenec 
na ARSKTRP posreduje največ en utemeljen obrazlo-
žen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša 
na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo 
sredstev.

11.4.3.3 če upravičenec dokaže, da zaradi nepred-
videnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel 
izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.4.4 Končnemu prejemniku sredstev ni treba 
vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile 
ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti na-
slednji primeri: smrt upravičenca, dolgotrajna nezmo-
žnost upravičenca za delo, naravna nesreča, ki resno 
prizadene kmetijsko gospodarstvo, razlastitev velikega 
dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni 
bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), 
uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi 
nesreče, kužna živalska bolezen in bolezni oziroma 
škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno 
ta trajni nasad uničiti.

11.4.5 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora 
upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno ob-
vestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v dese-
tih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma 
njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
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Priloga 1: Seznam pro izvodov prve stopnje predelave lesa

Šifra KN 
2012 Uradni opis šifer

4401 Les za ogrevanje v okroglicah, vejah, butarah ali podobnih oblikah, iverje in podobni drobci, 
žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali ne

4402 Lesno oglje (vključno oglje iz lusk), aglromerirani ali neaglomerirani

4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4404 Les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; lesene 
palice, grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo 
sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za orodje ali podobnih pro izvodov, trakovi in podobno iz lesa

4405 Lesna volna; lesna moka

4406 Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih 
spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4408 Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezan les 
ali podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen 
ali ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm

Ministrstvo za kmetijstvo  
in okolje Republike Slovenije

Št. 33105-3/2013/3 Ob-3488/13

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

– v Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba),

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

javni razpis
za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo 

škode v čebelarstvu
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je dodelitev nepovratnih sredstev čebelarjem zaradi 
škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem 
okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšane-
ga medenja (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri 
ukrepu VIII).

Razpisana sredstva: okvirna višina nepovratnih 
sredstev za ukrep: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode v čebelarstvu, znaša do 200.000 EUR. Sredstva 
bremenijo proračunsko postavko 553810 – Programi 
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske pro-
izvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadalj-
njem besedilu: MKO).

Vrsta javnega razpisa: odprti.
Objava in zaključek razpisa: rok za oddajo vlog 

začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem 
listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se 
objavi na spletni strani MKO.

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

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

Il. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-

tnih sredstev čebelarjem, v obliki podpore na čebe-
ljo družino. Podpora je namenjena čebelarjem zaradi 
škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem 
okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšane-
ga medenja.

2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih 
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep 
Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu 
znaša do 200.000 EUR.

3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
553810 – Programi podpor za prestrukturiranje in pre-
novo kmetijske pro izvodnje na MKO.

III. Vlagatelji: vlagatelji so čebelarji, ki so vpisani 
v register čebelnjakov, ki ga vodi MKO ter kandidirajo 
za pridobitev sredstev.

IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– v letu 2012 so do 30. junija 2012 sporočili število 

čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 
1. januarjem in 30. junijem 2012,

– podporo lahko vlagatelji uveljavljajo za število 
čebeljih družin, ki je bilo razvidno iz registra čebelnja-
kov, na dan 30. junija 2012, pri čemer je imel vlagatelj 
prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin,

– so v letu 2012 utrpeli škodo zaradi škodnega 
dogodka pri ukrepu VIII, kar izkazujejo z izjavo, ki jo 
podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba organizacije, 
ki ima status priznane rejske organizacije v čebelarstvu 
v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo in

– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v te-
žavah.

V. Splošne določbe: upravičenec mora omogočiti 
dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju 
samem ARSKTRP, revizijskemu organu in drugim nad-
zornim organom.

VI. Omejitve:
1. Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen 

samo iz enega ukrepa Uredbe.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti 

namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev 
po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Repu-
blike Slovenije ali sredstva Evropske unije

3. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj 
Republike Slovenije. Sedež kmetijskega gospodarstva, 
ki mu pripadajo čebelje družine, mora biti na ozemlju 
Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni 
dogodek.

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

v obliki nepovratnih sredstev v višini 2,43 EUR na če-
beljo družino.

2. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, 
odobrena kateremu koli kmetijskemu gospodarstvu, ki 
mu pripadajo čebelje družine upravičenca(-ev), ne sme 
presegati 7.500 EUR v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na 
obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene 
cilje.

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

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

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

v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani 
ARSKTRP in MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in 
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP 
in MKO se v skladu z 30. členom zakona, ki ureja kme-
tijstvo, zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami 
obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili.

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

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

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

4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

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

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

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

3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede 
ARSKTRP.

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

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

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva 
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, 
ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih 
sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina za-
prošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSK-
TRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama 
prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in 
čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju 
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje 
tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu 
in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog, ki 
so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlan-
sko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, 
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih 
na ARSKTRP.
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3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSK-
TRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepo-
gnjene listke, ki se overijo z žigom ARSKTRP. Listki 
z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki 
se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti priso-
tnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka 
tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke 
iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere 
evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na 
žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler 
ne izžreba vseh listkov.

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

5. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega 
zneska in po listi prejetih vlog.

6. Določbe 2. do 5. točke se uporabijo tudi pri do-
ločitvi vrstnega reda, v primeru več upravičencev istega 
kmetijskega gospodarstva, ki presegajo prag, določen 
v 2. točki poglavja »VII Finančni pogoji dodeljevanja 
sredstev«.

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

8. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravna-
va ARSKTRP.

9. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
10. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog po 

vrstnem redu oddaje vlog, kot to določa 29. člen Uredbe.
11. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 

dokumentov ali evidenc, ne vpliva na vrstni red vloge 
na listi prejetih vlog.

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

13. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z od-
ločbo o pravici do sredstev.

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

15. ARSKTRP mora še pred odobritvijo pomo-
či predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de 
minimis za posameznega upravičenca v centralni evi-
denci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO.

16. ARSKTRP mora v roku petnajst dni po dodelitvi 
pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči MKO na 
obrazcu in na način, ki ga MKO objavi na svojih spletnih 
straneh.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 3340-13-0011 Ob-3500/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), ter v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo 
(v nadaljevanju ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za izbor organizatorja predstavitve Slovenije  

na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah, 
oznaka JPR-AB-2014  

(v nadaljevanju: ciljni razpis JPR-AB-2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, Ljub ljana.

1. Predmet javnega ciljnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta, 

ki bo Slovenijo predstavljal na 14. mednarodni razstavi 
arhitekture v Benetkah/Arhitekturnem bienalu 2014 (v 
nadaljevanju: projekt). Razstava bo na ogled v času od 
7. junija do 23. novembra 2014 v tradicionalnih beneških 
bienalskih razstaviščih, slovenski del bo predvidoma 
postavljen v Galerijo A+A.

2. Razpisno področje in cilj razpisa
Razpis je namenjen projektom s področja moderne 

in sodobne slovenske arhitekture.V skladu s temeljni-
mi smernicami kuratorja Arhitekturnega bienala 2014, 
Rema Koolhaasa, ki želi bolj kot posamezne arhitekte, 
poudariti bogastvo raznolike svetovne arhitekture, v fo-
kus pa postaviti njen razvoj zadnjih sto let, bodo predno-
stno obravnavani časovno in avtorsko širše zastavljeni 
koncepti.

Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter medna-
rodno uveljavljanje slovenske arhitekture in umestitev 
slovenskih dosežkov v mednarodni prostor.

Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na 
Ministrstvu za kulturo ter na spletnih straneh Beneške-
ga bienala: www.labiennale.org in Galerije A+A: www.
aplusa.it.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov 

(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so 

registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: 
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2; v primeru, da 
ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga 
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2010, 2011 ali 2012, izpolnjevali vse po-
godbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: 
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);

– da ne predlagajo mednarodne predstavitve, ki je 
že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih 
oziroma pozivih Ministrstva v letih 2011 ali 2012 (obve-
zno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);

– da predlagajo največ dva projekta (obvezno doka-
zilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);

– da predlagajo projekt, izvedljiv do začetka 14. 
mednarodne razstave arhitekture (obvezno dokazilo: 
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);

– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do 
zaključka 14. mednarodne razstave arhitekture, najmanj 
6 dni v tednu (obvezno dokazilo: podpisana izjava v pri-
javnem obrazcu 2);

– da predlagajo projekt z uravnoteženo finančno 
zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne 
smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti in morajo 
biti izražena v EUR);

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-
nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dosto-
pnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (obvezno dokazilo: podpisana izjava 
v prijavnem obrazcu 2).

3/I. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje 
minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za 
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravi-
čenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.

Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Predlagatelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
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bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali 
projektov) v letu 2012 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

4. Razpisni kriteriji

1. Splošni razpisni kriteriji 60 točk

– obseg in celovitost projekta 10

– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti v pristopu in izvedbi 20

– reference organizatorja in avtorja /ev ali avtorske/ih skupin/e v mednarodnem sodelovanju 
na področju arhitekture in urbanizma (vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, 
strokovni odmevi v javnosti)

14+1*

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta 15

2. Prednostni razpisni kriteriji 40 točk

– stopnja skladnosti s smernicami Arhitekturnega bienala 2014 25

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidena odmevnost projekta 15

Skupaj 1 + 2 100 točk
* Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

4/I. Uporaba kriterijev:
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire oce-

njen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in predno-

stni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. 
Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk, pri 
čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije 
60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa 40 točk. Iz-
bran projekt mora prejeti skupno najmanj 81 točk.

5. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 (identifikacij-

ski obrazec) morajo biti priložene naslednje obvezne 
priloge:

– izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, na-
vedenih v točki 3 (prijavni obrazec 2 – izjave);

– vsebinska obrazložitev projekta, s katero predla-
gatelj utemelji ustrezanje kriterijem;

– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc predlagatelja in izbranega avtor-

ja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, 
nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave 
in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, stro-
kovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti);

– podrobnejši predračun in urnik projekta po po-
sameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna 
izvedba;

– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev 
ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu, ki 
vključuje tudi možnost prenosa avtorskih pravic na pri-
javitelja za namen predstavitve na 14. mednarodni raz-
stavi arhitekture v Benetkah;

– v primeru soorganizacije originalno podpisana, 
datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna 
izjava soorganizatorja.
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6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev znaša 70.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2014.

8. Razpisni rok: razpis se prične 30. 8. 2013 in se 
zaključi 7. 10. 2013.

9. Razpisna dokumentacija
Besedilo razpisa,
Prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
Prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
Tloris Galerije A+A.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– podpisan in žigosan obrazec 2,
– vse zahtevane obvezne priloge, navedene v toč-

ki 5.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure 
ter v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si/, 
kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo 
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, 
imena članov strokovnih komisij, …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisanega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem 

obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjena vlo-
ga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti predložena 
v ovitku.

Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog je možno 
do preteka razpisnega roka, z nujno oznako, na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak 
projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predlo-
žiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga 
obravnava kot nepopolna.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana do vključno 
7. 10. 2013 oziroma najkasneje do tega dne oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z oznako 
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni raz-
pis z oznako JPR-AB-2014: 14. Mednarodna razstava 
arhitekture v Benetkah. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto do vključno 7. 10. 2013 oziroma tega 
dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vloge:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna uslužbenka za posredovanje informa-

cij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.kri-
vec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40.

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih mi-
nistrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vpra-
šanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko mi-
nistrstva v času od 30. 8. 2013 do 27. 9. 2013.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresi-
rane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo 
v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljub ljana), kot 
je navedeno v točki 9.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se prične 11. 10. 2013. Ministrstvo 

bo o predlogu strokovne komisije predlagatelje obvestilo 
najkasneje 30 dni po zaključku odpiranja vlog. Ministr-
stvo bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga določa 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in 
največ do vrednosti projekta, določene v razpisu.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430-16/2013/96 Ob-3454/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
gramov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-16/2013 za 
izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialo-
ga z državljani tretjih držav, ki se financira iz Evropskega 
sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sred-
stev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 25/13, pod objavo št. Ob-1967/13, 
z dne 22. 3. 2013 in na spletni strani Ministrstva za 
notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov 

vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih 
držav na različnih področjih vsakdanjega življenja, ki 
obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega di-
aloga v Ljub ljani.

Sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega di-
aloga v Mariboru.

Sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega di-
aloga v Celju.

Sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega di-
aloga v Novem mestu.

Sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega di-
aloga v Kopru.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega programa

Za sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga v Ljub ljani je bila izbrana vloga prijavitelja Dru-
štvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur 
Odnos, v vrednosti 17.924,21 EUR.

Za sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga v Mariboru je bila izbrana vloga prijavitelja Inšti-
tut za afriške študije, v vrednosti 17.733,00 EUR.

Za sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga v Celju je bila izbrana vloga prijavitelja Ljudska 
univerza Nova Gorica, v vrednosti 17.841,82 EUR.

Za sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturne-
ga dialoga v Novem mestu je bila izbrana vloga pri-
javitelja Ljudska univerza Nova Gorica, v vrednosti 
17.477,82 EUR.

Za sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga v Kopru je bila izbrana vloga prijavitelja Ljudska 
univerza Koper, v vrednosti 18.028,52 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: 
sredstva za izvajanje predmetnih programov so za sklo-
pe od 1 do 5 zagotovljena s strani Evropskega sklada 
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za vključevanje državljanov tretjih držav – LP 2012 in 
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-581/2013/9 Ob-3455/13

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 26. 7. 2013 
v Uradnem listu RS, št. 63/13 objavilo Javni razpis za 
izvedbo programov spodbujanja socialne vključenosti 
posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter 
informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema mi-
gracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav 
v slovensko družbo, št. 430-581/2013, ki se financira iz 
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih 
držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne 
dokumentacije, z dne 20. 8. 2013“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 81 Ob-3491/13

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona 
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 
40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D; v nadaljevanju: ZŠtip), Splošnih 
pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 91/09 in 102/12) in sklepa Vlade Republike Slove-
nije št. 11008-2/2013/3 z dne 22. 8. 2013, Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za študij  

v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu  
in Slovence po svetu za študijsko  

leto 2013/2014  
(158. javni razpis)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slo-

vencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodi-
plomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraže-
valni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izo-
braževalnem programu za pridobitev uradne formalne 
javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za 
študijsko leto 2013/2014.

Do štipendije po tem javnem razpisu so upravičeni:
– štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do šti-

pendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu 
in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 
2013/2014,

– kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendi-
je za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu.

Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipen-
dije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati 
le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega 
študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2013/2014.

Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do šti-
pendije in ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se 
bodo ocenile na podlagi meril, ki jih določa javni razpis.

2. Višina sredstev in štipendije
Višina razpoložljivih sredstev za štipendije po tem 

javnem razpisu za študijsko leto 2013/2014 znaša 
600.000,00 EUR.

Višina osnovne štipendije za študijsko leto 
2013/2014 znaša 150,00 EUR mesečno oziroma 
1.800,00 EUR za celo študijsko leto.

K štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:
– dodatek za bivanje izven dijaškega ali študent-

skega doma v zasebni nastanitvi, ki ni subvencionirana, 
v višini 50,00 EUR na mesec,

– dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR 
na mesec,

– dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slo-
vence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR na mesec,

– dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
razen za državljane držav članic Evropske unije, v viši-
ni 124,31 EUR na mesec.

Do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje bo 
štipendist upravičen le v primeru prijave v obvezno zdra-
vstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije od začetka prijave v obvezno zdravstveno 
zavarovanje v študijskem letu 2013/2014. Štipendisti, ki 
že imajo dodeljeno pravico do štipendije in uveljavljajo 
dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, morajo 
k vlogi predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno 
zavarovanje v študijskem letu 2013/2014. Kandidati, ki 
jim bo prvič dodeljena pravica do prejemanja štipendije, 
morajo predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno 
zavarovanje pred podpisom pogodbe o štipendiranju.

3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat, ki prvič uveljavlja pravico do štipendi-

je, mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. ima katerega od naslednjih osebnih statusov:
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Re-

publike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slo-
venije ali

– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Repu-
blike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljan-
stva Republike Slovenije ali

– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Repu-
blike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije 
in brez statusa,

2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zako-
na, ki ureja štipendiranje,

3. hkrati ne prejema štipendije ali drugih prejem-
kov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih 
prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in na-
činu vračanja enakovredni štipendijam po drugih pred-
pisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca,

4. ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja 
samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji 
ali v tujini,

5. ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pri-
stojni instituciji v tujini,

6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni sta-
rejši od 26 let,

7. je v študijskem letu 2013/2014 vpisan na 
javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno 
veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republi-
ke Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno 
veljavno diplomo.

Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alineje 1. toč-
ke, 2., 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka sklad 
preverja na podlagi izjave kandidata oziroma uradne 
poizvedbe pri pristojnem organu oziroma instituciji.

Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipen-
dije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izpolnje-
vati pogoje za nadaljevanje dodiplomskega študija in 
izkazati vpis v višji letnik v študijskem letu 2013/2014 
glede na 7. točko prvega odstavka tega poglavja.
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Štipendisti morajo izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3., 
4. in 5. točke prvega odstavka izpolnjevati celoten čas 
izobraževanja, za katerega jim je bila dodeljena štipen-
dija, sicer štipendijsko razmerje preneha.

4. Dokumentacija
4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti kandidati, 

ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije
Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, 

morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico 
in ji priložiti naslednja dokazila:

1. kandidati, ki so brez državljanstva Republike 
Slovenije, morajo predložiti dokazila o slovenskem rodu, 
slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski naro-
dni skupnosti, in sicer:

– kandidati, ki so pripadniki slovenskih izseljen-
skih skupnosti, predložijo izpiske iz rojstnih matičnih 
knjig, iz katerih je razvidna slovenska narodnost, doka-
zila o članstvu v slovenskih izseljenskih strukturah (dru-
štvih, organizacijah, itd.), dokazila o vezeh kandidata 
z Republiko Slovenijo ali druga ustrezna dokazila,

– kandidati, ki so pripadniki slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu, predložijo pisno potrdilo, da so 
pripadniki slovenske narodne skupnosti (potrdilo jim izda 
ena od priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo na 
območju njihovega prebivanja) ali druga ustrezna po-
trdila;

2. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih 
strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, 
društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd.), iz katerih 
mora biti razviden časovni in vsebinski obseg delovanja;

3. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študij-
skem letu 2013/2014;

4. potrdilo o vseh doseženih ocenah v zadnjem 
letniku zaključenega formalnega izobraževanja; če je 
kandidat to izobraževanje zaključil v tujini, kjer se oce-
njevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenje-
vanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, ga 
lahko sklad pozove k predložitvi uradne ocenjevalne 
lestvice z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna 
institucija, na kateri je kandidat zaključil izobraževanje;

5. življenjepis kandidata z opisom udejstvovanja 
v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije;

6. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da 
je kandidat najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve, 
katere sam ni lastnik, v študijskem letu 2013/2014 – 
samo za kandidate, ki uveljavljajo dodatek za bivanje 
izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni name-
stitvi, ki ni subvencionirana.

Kandidat, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, bo moral pred podpisom pogodbe 
o štipendiranju predložiti potrdilo o prijavi v obvezno 
zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Dokazila iz točk 1., 2. in 3. je treba predložiti v iz-
virniku ali v overjenem prepisu. Vsa ostala dokazila iz 
prejšnjega odstavka so lahko kopije, pri čemer si sklad 
pridržuje pravico zahtevati na vpogled originale.

Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
Kandidat, ki v času oddaje vloge še nima zača-

snega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora za za-
stopanje pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni 
strani ali na sedežu sklada.

4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti štipendis-
ti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije

Štipendist mora oddati v celoti izpolnjeno in pod-
pisano prijavnico in potrdilo o vpisu v višji letnik študija 
v študijskem letu 2013/2014 v izvirniku ali v overjenem 
prepisu.

Štipendist, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, mora predložiti potrdilo o prija-
vi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v študijskem letu 
2013/2014.

Štipendist, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven 
dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, 
ki ni subvencionirana, mora predložiti najemno pogodbo, 
iz katere izhaja, da je štipendist najemnik ali uporabnik 
zasebne nastanitve v študijskem letu 2013/2014.

5. Merila za ocenjevanje vlog kandidatov, ki prvič 
uveljavljajo pravico do štipendije

Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije, se ocenjujejo na podlagi treh meril in sicer 
povprečne ocene, aktivnega sodelovanja v slovenskih 
društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj 
Republike Slovenije in ocene Urada Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Prijavitelj lahko na podlagi vseh meril prejme največ 
60 točk. Če prijavitelj ne prejme točk po merilu pod točko 
c), mora prejeti po merilu pod točko b) najmanj 5 točk, da 
se vloga prijavitelja uvrsti v nadaljnji postopek.

a) Ocene
Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse 

številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega 
izobraževalnega programa.

Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme 
naslednje število točk:

– povprečna ocena od vključno 2,0 do 2,6 0 točk
– povprečna ocena od vključno 2,7 do 3,1 5 točk
– povprečna ocena od vključno 3,2 do 3,6 10 točk
– povprečna ocena od vključno 3,7 do 4,2 15 točk
– povprečna ocena od vključno 4,3 do 4,5 20 točk
– povprečna ocena 4,6 in več 25 točk

Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sis-
tem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na sre-
dnješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na 
enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji. Povpreč-
na ocena se izračuna na 4 decimalna mesta.

Ocene, pridobljene na programih v Republiki Slo-
veniji, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega 
načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki 
Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih 
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, 
ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 
v oceno 5.

b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, or-
ganizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike 
Slovenije

Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih 
strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, mi-
sije ipd.) zunaj Republike Slovenije izkazati z dokazili 
oziroma izjavami odgovornih oseb s podpisom in žigom 
slednjih. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja prijavitelj, mora 
biti vsebinsko in časovno opredeljena.

Za vsako izkazano aktivno sodelovanje prejme pri-
javitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu 
je 25 točk.

c) Ocena Urada Vlade Republike Slovenije za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu

Ker se posamezne slovenske skupnosti zunaj Re-
publike Slovenije zelo razlikujejo glede organiziranosti 
oziroma razvejanosti organizacijskih struktur in dejav-
nosti, se razlikujejo tudi možnosti prijaviteljev za aktivno 
narodnostno delovanje. Z namenom odprave izhodiščne 
neenakosti, lahko Urad Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu na podlagi zaprosila 
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komisije, ki vodi postopek javnega razpisa, poda mne-
nje, na podlagi katerega se prijaviteljem, ki prihajajo iz 
okolij s slabo razvito narodnostno strukturo, šibko orga-
niziranostjo in narodnostno dejavnostjo, dodeli dodatnih 
10 točk. Dodatnih 10 točk se lahko na podlagi mnenja 
Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamej-
stvu in po svetu dodeli tudi prijaviteljem, ki prihajajo iz 
področij, za katera je Republika Slovenija posebno za-
interesirana, da se narodno(stno) ustrezneje ovrednotijo 
ter okrepijo.

Za oceno o upravičenosti do dodelitve dodatnih 
10 točk komisija pridobi mnenje Urada Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Najvišje možno število točk po tem merilu je 
10 točk.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Sklad bo najprej odločil o vlogah prijaviteljev, ki že 

imajo dodeljeno pravico do štipendije.
Glede na dodeljena sredstva po prejšnjem od-

stavku bo preostanek razpoložljivih sredstev namenil 
kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije.

Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendi-
je, bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto 
število točk od prijavitelja z največ točkami do tistega 
z najmanj točkami, če razpoložljiva sredstva ne bodo 
zadostovala za vse take prijavitelje. Če več kandidatov, 
ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, prejme enako 
število točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede na 
povprečno oceno, ki je bila upoštevana v postopku toč-
kovanja vloge po merilu ocen pod točko 5.a.

Na seznam upravičencev do štipendije se izmed 
kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendi-
je, prednostno uvrsti po en kandidat, ki je med prijavi-
telji iz iste države dosegel najvišje skupno število točk. 
Če razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za vse take 
prijavitelje, imajo prednost pri izbiri kandidati z višjim 
številom točk oziroma v primeru enakega števila točk, 
prijavitelji z višjo povprečno oceno. Preostali kandidati, 
ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se razvrstijo 
po vrstnem redu glede na prejeto število točk od pri-
javitelja z največ točkami dalje, ne glede na državo.

7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja
Postopek javnega razpisa vodi komisija v skladu 

z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Sklad 
vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpi-
sa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih 
z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata sklad 
z izbranimi kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije, sklene pogodbo o štipendiranju. Štipendisti, 
ki jim je že dodeljena pravica do štipendije, s skladom 
sklenejo aneks k pogodbi o štipendiranju.

O dodelitvi pravice do štipendije novim kandida-
tom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se odloči 
za obdobje od študijskega leta 2013/2014 do konca 
izobraževalnega programa. O višini štipendije odloči 
sklad vsako študijsko leto.

Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in po-
godbe o štipendiranju, in sicer mesečno do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec.

Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za 
tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje 
v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje 
pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik 
na isti izobraževalni ustanovi ter odda vlogo za vsako-
letni razpis.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, vidno 

označena z napisom »Vloga na 158. javni razpis« in 

točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer 
na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano prijavnico 
ter vsa dokazila iz 4. točke morajo kandidati, ki prvič 
uveljavljajo pravico do štipendije predložiti najkasneje 
do vključno 20. septembra 2013, štipendisti, ki že imajo 
dodeljeno pravico do štipendije do vključno 27. sep-
tembra 2013.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me, preden poteče rok za vložitev vlog. Če se vloga 
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme 
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu sklada 
vsak delovni dan v poslovnem času in sicer v ponede-
ljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. 
in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Osebno vložena 
vloga se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji 
dan prijavnega roka do 14. ure.

Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo 
sklad zavrgel.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane 
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.

Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo do-
polnili vloge v določnem roku od prejema zahteve za 
dopolnitev vloge, bo sklad njihove vloge zavrgel.

9. Dostopnost dokumentacije in dodatne informa-
cije

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni sklada, www.sklad-kadri.si in na naslovu Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, v poslovnem času.

Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem na-
slovu maja.deisinger@sklad-kadri.si oziroma v času 
uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob 
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Maji Deisinger, 
tel. 01/434-58-96 ali osebno na naslovu sklada.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 6316-9/2013-1 Ob-3501/13

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12; v nadaljevanju: Pravilnik) in v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 

monografij v letu 2013
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaja-

nja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki 
s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, 
biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:

– znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter 
kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
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– prevodov znanstvenih monografij slovenskih av-
torjev v tuj jezik;

– prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, 
ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in 
slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se 
znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 
obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, ose-
ba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem 
številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej 
določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti 
recenzirana in imeti ustrezen CIP in ISBN številko ozi-
roma vse potrebne elemente za njuno pridobitev.

3. Cilji javnega razpisa:
ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij 

s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znan-
stvenih monografij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj po-
sameznega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znan-
stvenih dosežkov v domačem in mednarodnem pro-
storu;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj in znanstvene kulture.

4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev jav-
nega razpisa za leto 2013 znaša predvidoma 
324.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva 
morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 (ozi-
roma do konca maja 2014 za prevode). Upravičeni so 
stroški, ki so nastali po 1. 1. 2013.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu skle-
nila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih 
možnosti.

5. Upravičeni stroški in normativi za izračun sub-
vencije

ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala na-
slednje stroške:

A) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov 
s spremno študijo in komentarjem:

Stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk 
oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in raču-
nalniškega preloma), stroški lektoriranja.

B) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev 
v slovenski jezik:

Stroški prevajanja.
c) prevod znanstvenih monografij slovenskih av-

torjev v tuj jezik:
Stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tu-

jem jeziku, če je monografija že napisana v tujem je-
ziku.

D) digitalna izdaja monografije:
Stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stro-

ški lektoriranja.
Avtorsko delo v nobenem primeru ni upravičen 

strošek.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje 

znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finanč-
no opredeljeni elementi:

     
Vrsta stroškov Vrednost na enoto v EUR
(A) Tiska in vezava 0,20 EUR* na avtorsko polo (A)
(B) Oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (B)
(C) Lektoriranje 40 EUR na avtorsko polo (C)
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Vrsta stroškov Vrednost na enoto v EUR
(D) Stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (D)

(E) Stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik 350 EUR na avtorsko polo (E)
(F) Lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (F)

* Vrednost se lahko spremeni glede na število upravičenih prijaviteljev, oceno, vrednost zaprošenih sredstev in višino razpi-
sanih sredstev

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov 
s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilu-
strativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni ob-
seg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 
10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani 
formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

Subvencija se izračuna na naslednji način:

Izračun subvencije
A) znanstvena monografija (št. avtorskih pol × naklada × A) +

(št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)

B) prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik: (št. avtorskih pol × D) × 70 %
C) prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik: (št. avtorskih pol × E) × 70 %

ali
(št. avtorskih pol × F) × 70 %

D) digitalna izdaja znanstvene monografije: (št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)

ARRS sofinancira izdaje znanstvenih monografij 
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obse-
ga do 25 avtorskih pol. Subvencija lahko znaša najmanj 
400 EUR in največ 10.000 EUR. Če je izračun sub-
vencije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva 
zaprošena sredstva.

ARRS v primeru prijave prevoda znanstvene mo-
nografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira 
prevod le v en tuj jezik. Če je prijavljeni prevod znan-
stvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku 
avtor že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški 
lektoriranja prevoda.

6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu
6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja 

znanstvenih monografij se lahko prijavijo:
– organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih 

organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS);

– društva s statusom delovanja v javnem interesu 
na področju raziskovalne dejavnosti;

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti – J58) na področju Republike 
Slovenije in/ali v zamejstvu.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem 
razpisu iz te točke preverja komisija za odpiranje prijav, 
ki preverja tudi formalno popolnost prijavnih vlog v smi-
slu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti.

6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa ne morejo 
kandidirati:

– ponatisi znanstvenih monografij;
– slovarska dela tržne narave;
– knjižne zbirke oziroma serije v celoti;
– doktorske disertacije;
– zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, ko-

lokvijev ipd., zaključna in druga poročila o delu na razi-
skovalnih nalogah;
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– učbeniki, priročniki, katalogi in poljudno-znanstve-
na dela.

6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih do-
loča besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še 
naslednje posebne pogoje:

– prijavljena znanstvena monografija mora biti ure-
jena in opremljena po mednarodnih bibliografskih stan-
dardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Re-
publiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti 
ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne 
elemente za njuno pridobitev);

– prijavitelj mora prijavni vlogi priložiti dve veljavni 
oceni na obrazcih ARRS-ZM-JR-OL-2013 skladno z do-
ločili točke 8.2, dokončno digitalno različico znanstvene 
monografije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB 
ključku v doc formatu – dokument Word (ne velja za pre-
vode tujih avtorjev v slovenski jezik oziroma za že nati-
snjene monografije, ki jo priložite) ter v primeru prevoda 
slovenskega avtorja v tuj jezik pogodbo avtorja s tujim 
založnikom oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena 
monografija sprejeta v program pri tujem založniku;

– prijavljena znanstvena monografija mora iziti naj-
kasneje do zaključka koledarskega leta, prevodi znan-
stvenih monografij morajo iziti do 31. maja 2014 in biti 
do tega roka dostavljeni na ARRS. Podaljšanje roka za 
izdajo znanstvene monografije ni mogoče;

– prijavitelji zagotavljajo oziroma se zavežejo, da 
bodo zagotovili prost dostop do spletnih digitalnih izdaj 
sofinanciranih znanstvenih monografij;

– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno 
prijavno vlogo za posamezno znanstveno monografijo;

– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti na-
men za isto znanstveno monografijo iz drugih prora-
čunskih virov, kar vključuje tudi druge javne razpise in 
pozive ARRS;

– finančna konstrukcija prijavljene znanstvene mo-
nografije mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, 
da morajo biti prihodki in odhodki prijavljene znanstvene 
monografije enaki (prihodki=odhodki). Prijavitelj je dol-
žan zagotoviti del lastnih sredstev.

7. Splošni razpisni kriteriji:

Razpisni kriteriji

Znanstvena mono-
grafija, kritična izdaja 

virov s spremno štu dijo 
in komentarjem  

ter prevod znanstve ne 
monografije slovenskega 

avtorja v tuj jezik

Prevod znanstvene 
monografije tujega avtorja  

v slovenski jezik

Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk
A. KAKOVOST VSEBINE 80 100
Pomen znanstvene monografije za razvoj 
znanstvenega področja: 50 64

zelo velik 36-50 46-64
srednje velik 15-35 21-45
manjši 0-14 0-20
Aktualnost znanstvene monografije: 10 14
zelo aktualna 9-10 10-14
srednje aktualna 6-8 7-9
manj aktualna 0-5 0-6
Pomen za razvoj znanstvene in strokovne 
terminologije: 10 10

zelo velik 6-10 7-10
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Razpisni kriteriji

Znanstvena mono-
grafija, kritična izdaja 

virov s spremno štu dijo 
in komentarjem  

ter prevod znanstve ne 
monografije slovenskega 

avtorja v tuj jezik

Prevod znanstvene 
monografije tujega avtorja  

v slovenski jezik

Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk

srednje velik 3-5 4-6
manjši 0-2 0-3
Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni 
znanstveni prostor: 10 12

velik ali manjši pomen za slovenski in/ali 
mednarodni znanstveni prostor 0-10 0-12

B. REFERENCE AVTORJA* 20 0**
Visoke – najmanj 500 točk A1 20 0
Srednje – od 151 do 499 točk A1 15 0
Nižje – do 150 točk A1 5 0
C. REFERENCE PRIJAVITELJA KOT 
IZDAJATELJA ZNANSTVENIH MONOGRAFIJ 20 20

Prijavitelj je bil v zadnjih treh letih (2010-2012) na 
razpisih za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 
monografij uspešen z več kot desetimi 
monografijami

20 20

s 5 – 10 monografijami 10 10
z 1 – 4 monografijami 5 5
Skupno število točk: 120 120

* Upoštevajo se reference na dan zaključka javnega razpisa (»A1 – upoštevano število točk« po metodologiji ARRS za vre-
dnotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti – izračun na http://www.sicris.si. Če ima monografija več avtorjev, 
se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo bibliografske kazalce v sistemu SICRIS).
** Podatke o referencah avtorja ocenjevalcem zagotovi prijavitelj in vstopijo v ocene pod sklopom A.

8. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja
8.1 Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, s tem 

da je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno 
število točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od 
skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno 
monografijo, obsega znanstvene monografije ter razpo-
ložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpi-
su. Najvišje možno število točk za znanstveno monogra-
fijo je 120 točk, financirane pa so lahko monografije, ki 
prejmejo najmanj 75 točk.

8.2. Prijavitelj mora predložiti k prijavi na javni razpis 
dve oceni rokopisa znanstvene monografije na obrazcu 
ARRS-ZM-JR-OL-2013 – ocena (priloga). Ocenjevalca 
monografije morata biti vodja raziskovalnega progra-
ma ali raziskovalnega projekta pri ARRS v obdobju 
2005-2013 ali uveljavljena raziskovalca (na področju, 
ki ga obravnava monografija), ki dosegata minimalno 
200 točk iz znanstvenih objav iz kategorije A1 v obdobju 
2008-2013 (na dan zaključka javnega razpisa) skladno 
z določili pravilnika za področje kazalcev in meril znan-
stvene in strokovne uspešnosti.

Ocenjevalca ne smeta biti v konfliktu interesov za 
recenzente skladno z določili Pravilnika o delovanju stal-
nih in občasnih strokovnih teles za področje raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11, 70/11 in 40/13).

Naloga ocenjevalcev prijav v okviru javnega razpisa 
je izdelava ocene posamezne prijave za sofinanciranje 
izdajanja znanstvenih monografij na priloženem obrazcu 
(ARRS-ZM-JR-OL-2013 – ocena (priloga).
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8.3 Direktor za izvedbo ocenjevalnega postopka 
imenuje strokovno komisijo, ki ima najmanj 3 člane, ki 
so zaposleni na ARRS.

Naloge strokovne komisije so:
– preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za 

sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 
6.2. tega razpisa ter preverjanje formalne popolnosti 
vlog v skladu s točko 9. tega razpisa. Prijave, pri katerih 
niso izpolnjeni opredeljeni razpisni pogoji, se s sklepom 
direktorja zavrne;

– izračun aritmetične sredine ocen ocenjevalcev 
točki A tabele v 7. točki tega razpisa;

– točkovanje po razpisnih kriterijih v točki B in C ta-
bele v 7. točki tega razpisa ter izračun skupnih točk po-
samezne prijavne vloge;

– na podlagi skupnega števila točk pripravi vrstni 
red znanstvenih monografij;

– določitev kategorij I.-IV. za vsako prijavo – znan-
stvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na 
osnovi točkovnih ocen;

– izračun subvencije za posamezno prijavo glede 
na uvrstitev v kategorije skladno s sprejetimi normativi 
za izračun subvencije;

– izdelava predloga finančno ovrednotenega se-
znama znanstvenih monografij za sofinanciranje.

Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom 
postopka izbora znanstvenih monografij v okviru pred-
metnega javnega razpisa.

Strokovna komisija pri točkovanju določi štiri kate-
gorije: I., II., III. in IV. Znanstvenim monografijam, ki se 
pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se odobri 
sofinanciranje. Znanstvenim monografijam, ki se pri oce-
njevanju uvrstijo v četrto, se ne odobri sofinanciranja, 
in sicer:

I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na 
izračunano subvencijo.

II. kategoriji pripada 80 % delež sredstev glede na 
izračunano subvencijo.

III. kategoriji delež sredstev določi strokovna komi-
sija glede na preostala sredstva ter glede na izračunano 
subvencijo, vendar ne more preseči 70 %.

IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je 

odvisen od višine sredstev za ta razpis.
Razredi kategorij po ocenah:
I. kategorija: vloge, ocenjene med 105 in 120 toč-

kami;
II. kategorija: vloge, ocenjene med 90 in 104 toč-

kami;
III. kategorija: vloge, ocenjene med 75 in 89 toč-

kami;
IV. kategorija: vloge, ocenjene do vključno 74 točk.
9. Način oddaje papirne prijave
Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanih 

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne prilo-
ge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji:

a. Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2013;
b. dve oceni na obrazcih ARRS-ZM-JR-OL-2013; 

ocenjevalca morata ustrezati pogojem iz točke 8.2 tega 
razpisa;

c. dokončno digitalno različico znanstvene mono-
grafije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku 
v doc formatu (dokument Word); ne velja za prevode 
tujih avtorjev v slovenski jezik oziroma za že natisnjene 
monografije (v zadnjem primeru priložite izvod);

d. pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru 
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno 
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v pro-
gram pri tujem založniku.

Prijavitelj, ki prijavlja več monografij, mora vsako 
prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.

10. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podla-
gi predloga finančno ovrednotenega seznama znanstve-
nih monografij za sofinanciranje, ki ga pripravi strokovna 
komisija, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav.

11. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:

a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem 
izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstve-
nemonografije@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki 
kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za 
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren 
prijavitelj.

b) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanci-
ranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013« ter 
z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Ovoj-
nica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno 
srede, 25. septembra 2013, do 12. ure. Kot pravočasne 
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz 
Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki pošiljki 
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013« je lahko 
le ena prijava.

c) Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vse-
bovati samo prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2013 
(brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave 
podatkov je zaželen format.doc), ki ga morajo prijavitelji 
kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2013-Prii-
mek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, 
posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvene-
monografije@arrs.si do vključno srede, 25. septembra 
2013, do 12. ure.

d) V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo 
na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne 
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži pri-
javni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne 
bo upoštevala.

e) Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter 
ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vr-
njene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom.

12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma dne 27. 9. 2013 ob 10. uri, v pro-
storih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene 
prijave.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni predvidoma v dveh mesecih po zaključ-
ku javnega razpisa.

14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni 
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije pri dr. Lidiji Tičar 
Padar osebno ali po tel. 01/400-59-59, vsak delavnik od 
9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Lidija.Ticar@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije
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Št. 02/08/2013 Ob-3452/13
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, 
št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa športa 
otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2013

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje intere-
snih programov športa otrok in mladine, ki bodo pote-
kali v obdobju jesenskih počitnice od 28. do 30. oktobra 
2013. Interesni program ne smejo biti del rednega pro-
grama šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral 
strokovni kader pri programu Odprimo športne telova-
dnice – jesenske počitnice.

3. Na razpis se lahko prijavijo: sub jekti, ki so kot 
izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP 
in 15/03 – ZOPA).

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo 

samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v obdo-
bju jesenskih počitnice od 28. do 30. oktobra 2013. Ti in-
teresni programi ne smejo biti del rednega programa šole.

– Strokovni delavci in otroci, ki so že vključeni v pro-
gram Zdrav življenski slog, ki ga financira Zavod za šport 

RS Planica ne morejo biti vključeni v program Hura, 
prosti čas.

– Prijava na razpis mora biti izdelana in posredova-
na na Zavod za šport RS Planica izključno na razpisnih 
obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2013 (razpisni obrazci 
od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne dokumentacije.

– Prijavitelj lahko prijavi na razpisani program samo 
en svoj program.

– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti 
programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne 
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – 
upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za 
športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki 
udeležencev.

– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis obvezno prilo-
žiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da 
je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa 
– pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje progra-
ma zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem 
športnih objektov v lasti lokalne skupnosti za programa 
odprimo športne telovadnice.

– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih pro-
gramov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede 
števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo 
s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o norma-
tivih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa gimnazijskih oddelkov).

Merila za dodelitev sredstev:
4.2. Odprimo športne telovadnice

MERILO Št. točk Max št. točk

1 VSEBINSKI KRITERIJI 50

Širina izvajanja programa
– Število športnih panog, v katere bodo vključeni udeleženci
(do 3 panoge – 5 točk, nad 3 panoge – 10 točk)
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk, 
usposobljen kader – 5 točk)

10

10

20

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih 10 10

Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20 otrok
– nad 20 otrok

10
20

20

2 RAZVOJNA REGIJA 20

1 skupina (pomurska, notranjsko – kraška, podravska)
2 skupina (spodnjeposavska, zasavska, koroška)
3 skupina (jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska)
4 skupina (gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska)
(razpisni obrazec 2.1.)

20
15
10
5

3 FINANČNI KRITERIJI 30

Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
(razpisni obrazec 2.3.)

10
0

10

Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega 
zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– zagotovi brezplačni najem objekta za izvajanje programa
(razpisni obrazec 2.4.)

10

10

20

SKUPAJ 100



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 71 / 30. 8. 2013 / Stran 2471 

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina 
sredstev, ki je zagotovljena za leto 2013 in je na razpo-
lago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu 
javnega razpisa je 5.760 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2013.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do srede, 18. septembra 2013. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s pripo-
ročeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vlo-
ga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek 
pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne 
odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2013«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošilja-
telja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano 
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgo-
raj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na pred-
pisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge v petek, 20. septembra 2013. Od-
piranje vlog ne bo javno.

9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
v roku 30 dni od dneva zaključka oddaje vlog.

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.sport-
mladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na 
elektronski naslov mateja.rebersak@sport.si. Prijava 
na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani poobla-
ščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpi-
sne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigo-
sane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

Št. 8017-3/2013-18 Ob-3453/13

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj pode-
želja z dnem 30. 8. 2013 objavlja zaprtje Javnega raz-
pisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 28. 6. 2013 
(Ob-3016/13).

Vse vloge, ki bodo prispele na 2., zadnji rok (13. 9. 
2013) oziroma po njem, bo sklad zavrgel.

Javni sklad Republike Slovenije  
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

 Ob-3490/13

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub ljana, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb za odprodajo  
odpadnih materialov iz CIPO Maribor

Rok za prejem ponudb: 30. 9. 2013 do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob 10. uri, na 

naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, v dvorani C v 4. nadstropju.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 430-20/2013-2 Ob-3451/13

Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), 
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2013 (Ura-
dni list RS, št. 106/12) in odločitve Komisije za izvedbo 
postopka dodelitev namenskih sredstev za izvajanje 
ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire, objavlja 
Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov varstva okolja  

in vlaganj v naravne vire za leto 2013 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je so-
financiranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire, in sicer sofinanciranje:

– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira 
(nad 10 m2) ter

– nabave preventivnih zaščitnih sredstev in sicer 
vonjavnih odvračal.

3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu: upravičenci do namenskih sredstev so 
društva, ki delujejo na področju varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt, iz katerega je 

razvidno izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire (letni načrt lovišča oziroma drugi ustre-
zen načrt izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire),

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet raz-
pisa.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

2.822,39 EUR, od tega za ukrep:
– izdelave in vzdrževanje večjega vodnega vira 

1.822,39 EUR ter
– nabave preventivnih zaščitnih sredstev in sicer 

vonjavnih odvračal 1.000,00 EUR.
V primeru, da se namenska sredstva za ukrep na-

bave preventivnih zaščitnih sredstev – vonjavna odvra-
čala ne porabijo v celoti za ta ukrep, se ostanek preraz-
poredi v ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodnega 
vira (nad 10 m2).

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2013.

6. Merila za dodelitev sredstev:
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednja merila:
– Za ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodne-

ga vira merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih 
večjih vodnih virov posameznega prijavitelja od skupne-
ga števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.

– Za ukrep nabave preventivnih zaščitnih sredstev 
in sicer vonjavnih odvračal merilo sorazmernega deleža 
velikosti lovne površine v Občini Sežana glede na letni 
načrt lovišč in prejeti računi tekočega leta za vonjavna 
odvračala z dokazili o plačilu.
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7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v na-
ravne vire vsebuje:

– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec » Prijava na razpis˝,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva 

okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2013.
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji dvignejo v poslovnem času v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna 
št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
prijavitelji pri Janji Kristančič ali Barbari Peroci, v sobi 
št. 67 ali na tel. št. 05 73 10 120. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si.

8. Rok za predložitev prijav je do vključno 13. 9. 
2013.

9. Oddaja in dostava prijav
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami po-

šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
prijava za javni razpis – Varstvo okolja in vlaganje v na-
ravne vire za leto 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne prijave se štejejo prijave oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA  
 
 

      OBČINA SEŽANA 
                                                     PARTIZANSKA C. 4 
                                                                        6210 SEŽANA 
 

 
 »Ne odpiraj, prijava za javni razpis – varstvo okolja in 
vlaganje v naravne vire za leto 2013« 

10. Obravnava prijav: oddaja prijave pomeni, da 
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 
Komisija bo najkasneje v osmih dneh od zaključka raz-
pisa opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno 
označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Prepozno 
prispele prijave komisija ne bo obravnavala in bodo ne-
odprte vrnjene pošiljatelju.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumenta-
cijo. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija pozvala 
k dopolnitvi v roku 8 dni po prejemu poziva. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo do-
polnili, se s sklepom zavržejo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih pri-
jav in podala predlog prejemnikov in višino sredstev. 
Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komi-
sija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji 
notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga 
komisije izda sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
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11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavi-
telji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe.

Občina Sežana

Št. 410-142/2013 Ob-3461/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi 219. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) ter določil Od-
loka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 64/013), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih 

klubov v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje koncer-

tne dejavnosti, ki jo bodo v letu 2013 pripravili mladinski 
klubi ter bo namenjena otrokom in mladim in se bo izva-
jala na območju Občine Ilirska Bistrica. Okvirna vrednost 
sredstev namenjenih sofinanciranju koncertne dejavno-
sti mladinskih klubov znaša 5.000,00 evrov. Sredstva se 
črpajo iz proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-
nosti:

– ki spodbujajo kreativno in aktivno preživljanje 
prostega časa mladih ter kulturno izražanje mladih, ki 
spodbujajo povezovanje neformalnih skupin na področju 
delovanja mladih,

– neformalnega izobraževanja in usposabljanja 
mladih za delo ter kreativno ustvarjanje,

– ki spodbujajo inovativnost in kreativnost mladih,
– mladinskega prostovoljnega dela,
– ki pozivajo k strpnosti, nenasilju med in nad mla-

dimi,
– ki razvijajo socialne spretnosti.
2. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mladinska društva ozi-

roma društva, ki delujejo za otroke in mlade v Občini 
Ilirska Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo,
– glavna dejavnost prijavitelja je izvajanje progra-

mov in projektov za otroke in mlade iz Občine Ilirska 
Bistrica,

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in or-
ganizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih ak-
tivnosti,

– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– prijavitelj mora za posamezen prijavljen program 

zagotavljati vsaj 10 % delež sofinanciranja iz drugih vi-
rov,

– prijavitelj se zavezuje, da bo vse programe prija-
vljene na ta razpis izvedel v prostorih Domu na Vidmu, 
Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica.

Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. toč-
ki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu z Merili in 
kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za 
sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov 
v letu 2013, ki jih je sprejela komisija za pripravo meril 
in kriterijev ter razdelitev sredstev, imenovana s strani 
župana Občine Ilirska Bistrica. Merila in kriteriji za vre-
dnotenje programov so objavljena v nadaljevanju in so 
del te razpisne dokumentacije.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec 
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-mladinski koncerti ter 
podpisan vzorec pogodbe. Kolikor prijavitelj prijavlja več 
različnih programov (koncertov), mora za vsak posame-
zen program izpolniti ločen obrazec OBR-mladinski kon-
certi. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem raz-
pisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, 
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter infor-
miranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska 
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu 
s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Obči-
ne Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zah-
tevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma 
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni 
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, 
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov
V nadaljevanju so predstavljena merila in kriteriji, ki 

so smiselna podlaga za pripravo razdelilnika proračun-
skih sredstev Občine Ilirska Bistrica za sofinanciranje 
koncertne dejavnosti mladinskih klubov v letu 2013.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja 
merila:

1. Prijavljen program (koncert) vključuje glasbene 
izvajalce, ki imajo predložene reference letnih nastopov:

– 30 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima letno več kot 50 samostojnih koncertov,

– 20 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima letno več kot 25 samostojnih koncertov,

– 10 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima letno do 10 samostojnih koncertov.

2. Prijavljen program (koncert) vključuje glasbene 
izvajalce, ki ustvarjajo lastno avtorsko glasbo:

– 30 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima ustvarjenih več kot 20 lastnih avtorskih pesmi,

– 20 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima ustvarjenih več kot 10 lastnih avtorskih pesmi,

– 10 točk prejme koncert glasbene skupine, ki 
ima ustvarjenih do 5 lastnih avtorskih pesmi.

3. Prijavljeni program (koncert) vključuje glasbe-
ne izvajalce, pri katerih nastopajo člani s prebivališčem 
v Občini Ilirska Bistrica:

– 30 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri vsi nastopajoči člani prihajajo iz Občine Ilirska 
Bistrica.

– 20 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri vsaj polovica nastopajočih članov prihaja iz Obči-
ne Ilirska Bistrica,

– 10 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri vsaj en nastopajoči član prihaja iz Občine Ilirska 
Bistrica.

4. Prijavljeni program (koncert) vključuje mlade in 
perspektivne glasbene izvajalce:

– 30 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne 
presega 20 let,

– 20 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne 
presega 25 let,

– 10 točk prejme koncert glasbene skupine, pri 
kateri povprečna starost vseh nastopajočih članov ne 
presega 30 let.

5. Prijavljeni program (koncert) bo brez vstopnine 
za obiskovalce:
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– 10 točk prejme koncert, katerega se bodo obi-
skovalci lahko udeležili brezplačno.

6. Večdnevni prijavljeni program (koncert-festival) 
ne zapade pod točkovanje opredeljeno v točkah od 1 do 
5 in bo posamično ovrednoten s strani komisije. Komi-
sija bo pri ovrednotenju upoštevala tradicijo, število na-
stopajočih, termin programa, namen oziroma sporočilo 
programa, vključenost mladih v program, inovativnost 
in višino vstopnine:

– do 150 točk lahko prejme koncert-festival, ki ga 
bo ovrednotila komisija.

Pri programih (koncertih) z več nastopajočimi 
izvajalci ali predskupinami se vrednoti le eno nastopa-
jočo skupino. Katera je ta skupina se odloči prijavitelj 
v prijavnem obrazcu.

Z besednimi zvezami glasbeni izvajalec ali glas-
bena skupina se smatra tako skupine kot tudi posame-
znike, ki se predstavljajo s samostojnim nastopom.

5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispe-

le najpozneje do 13. 9. 2013, na naslov Občina Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali 
bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, 
pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis Za sofinanciranje koncertne dejavnosti 2013 – Ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
ziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, 
ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki 
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene 
vrnjene prijavitelju.

6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumen-
tacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na 
razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni 
strani Občine Ilirska Bistrica: (www.ilirska-bistrica.si).

7. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica 

v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno 
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela za-
pisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom 
zavrže. Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih 
prijave so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija 
pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če 
prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija 
s sklepom zavrže vlogo.

Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti 
v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje programov po 
javnem razpisu za sofinanciranje koncertne dejavnosti 
mladinskih klubov v letu 2013. Med vrednotenjem prijav 
lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informa-
cije, podatke in neodvisna strokovna mnenja.

Komisija po ovrednotenju prijav pripravi predlog 
razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije direk-
tor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep 
o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30 dneh 
od roka za oddajo prijav.

Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovo-
ljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi 
odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Od-
ločitev župana je dokončna.

Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo stri-
nja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave 
na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih 

in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so 
informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih 
podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost.

8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in 
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresira-
ni dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka 
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bi-
strica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 110-31/2013 Ob-3469/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o do-
deljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila 
Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30. 12. 2009, Uradne 
objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31. 3. 2011), 
objavlja

javni razpis
za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica  

za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014
1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske šti-

pendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 za 
naslednje programe in smeri izobraževanja:

– 1 štipendija: doktor medicine,
– 2 štipendiji: diplomirana medicinska sestra/diplo-

mirani zdravstvenik,
– 2 štipendiji: diplomirani inženir strojništva,
– 1 štipendija: diplomirani inženir elektrotehnike,
– 2 štipendiji: strojni tehnik,
– 1 štipendija: oblikovalec kovin – orodjar,
– 1 štipendija: elektrikar,
– 1 štipendija: mizar,
– 1 štipendija: inštalater strojnih instalacij.
2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:
Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka 

ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po do-
diplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih 
z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim 
dijakom in študentom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče na območju Občine 

Ilirska Bistrica,
– kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob 

prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki 
se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora 
navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še 
zaprosil za štipendijo),

– ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme 
biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi 
letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

– ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme 
opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

– za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandi-
dat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razre-
da osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen 
vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole naj-
manj tri,

– za štipendijo za dodiplomski študij mora ime-
ti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen 
vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole naj-
manj tri in na maturi mora doseči najmanj 70 % vseh 
možnih točk,

– kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipen-
dijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja 
ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje 
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ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem 
letu najmanj 7.

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno 
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo 
naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na 
voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica):

– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
– izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga 

vloge),
– izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne 

opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vlo-
ge),

– dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega 
oziroma študijskega leta,

– potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
– potrdilo o vpisu v šolskem oziroma študijskem 

letu 2013/2014,
– dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo 

o odmeri dohodnine za leto 2012,
– potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 

2012 in
– kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je do 30. 9. 2013 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 30. 9. 2013 do 10. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Ob-
čine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno 
»Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oziroma 
študijsko leto 2013/2014«. Prijavi priložite zahtevano 
dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi za dodelitev štipendije. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
odločitve komisije.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Zdenki To-
mažič, tel. 05/711-23-30.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-143/2013 Ob-3470/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13, 
z dne 30. 7. 2013) ter Pravilnika o sofinanciranju diplom-
skih in podiplomskih del (Bistriški odmevi, uradne objave 
št. 13, z dne 30. 12. 2009) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje diplom-

skih in podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zago-
vor je bil opravljen v koledarskem letu 2012.

2. Pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče v Občini Ilirska 

Bistrica,
– diplomo mora izdelati oziroma zagovor opraviti 

v preteklem koledarskem letu,
– diploma mora biti izdelana v slovenskem jeziku, 

če pa je v tujem jeziku, je potrebno ob prijavi na javni 
razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem 
jeziku,

– diploma mora biti ocenjena najmanj z oceno 8,
– da prijavitelj diplome ni bil štipendist Občine Ilir-

ska Bistrica.
3. Zahtevana vsebinska področja diplome
Diploma mora biti vsebinsko povezana s pospe-

ševanjem razvoja v Občini Ilirska Bistrica s poudarkom 
na razvojnih prioritetah, ki zajema naslednja področja:

– pospeševanje gospodarskega razvoja v Občini 
Ilirska Bistrica,

– urbanizem in prostorsko planiranje,
– človeški viri in socialno okolje v Občini Ilirska 

Bistrica,
– ekologija in varstvo okolja v Občini Ilirska Bistrica,
– naravna in kulturna dediščina v Občini Ilirska Bi-

strica ter ostale za razvoj občine pomembne vsebine.
4. Merila in kriteriji
Posamezna diploma se ocenjuje glede na sledeče 

kriterije:
– strokovnost,
– aktualnost predstavljene problematike,
– izvedljivost predlagane rešitve,
– razvojna naravnanost.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago in število 

diplom, ki se jih sofinancira: namenjenih je 1.000 evrov 
sredstev za sofinanciranje petih diplomskih oziroma po-
diplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil 
opravljen v koledarskem letu 2012.

6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cu Prijava na javni razpis za sofinanciranje diplomskih 
in podiplomskih del, ki je sestavni del javnega razpisa. 
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi 
zahtevanimi podatki in prilogami.

7. Zahtevana dokumentacija
Dokumentacija, ki jo mora prijavitelj poleg izpolnje-

ne prijave predložiti:
– tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših 

vezav,
– besedilo diplome v elektronski obliki,
– dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziro-

ma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena 
prijavljene diplome,

– potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
– fotokopija osebnega dokumenta,
– fotokopija transakcijskega računa,
– prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diplo-

ma napisana v tujem jeziku,
– izjavo, da lahko občina posreduje izvod izročene 

diplome Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica,
– izjavo, da dovoljuje občini v primeru sofinancira-

nja diplome, da lahko v okviru svojega delovanja upora-
blja vsebino diplome.

8. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo 

prispele najpozneje do 30. 9. 2013 do 10. ure, na naslov 
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici mora prijavitelj navesti: »Za sofinanci-
ranje diplomskih in podiplomskih del – Ne odpiraj«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden priimek in ime 
ter naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki 
bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki 
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene 
vrnjene prijavitelju.

9. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
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v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

10. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 30. 9. 2013 ob 
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovredno-
tila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju diplomskih in podiplomskih del), ki jo bo imenoval 
župan Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelji bodo o izbiri ob-
veščeni predvidoma v tridesetih dneh od odločitve komi-
sije. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe. 
Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis 
nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo 
v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Zdenki To-
mažič, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 711-23-30 
in 711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 351-92/2013 Ob-3477/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in1 10/11 – ZDIU12), 
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina 
Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško  

in trga Brestanica za leto 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v me-
stnem jedru Krško in trgu Brestanica in sofinanciranje 
izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcional-
ne izrabe in izgleda.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali huma-

nitarne organizacije, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško 

od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali 
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumen-
tacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in 
Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del 
v letu 2013 (do konca razpisnega roka) z dokazilom 
o plačilu;

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov;

MERILA ŠT. TOČK

Merila za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo:

– Dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50

– Dokumentacija za obnovo fasade v stranskih območjih 20

– Dokumentacija za obnovo strehe 50
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MERILA ŠT. TOČK

– Dokumentacija za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100

– Dokumentacija za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska 
ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe,…) 80

– Projektna dokumentacija za obnovo objekta kulturne dediščine 80

– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20

SKUPAJ 

Merila za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če omet močno odpada in se zaradi 
dotrajanosti menja tudi stavbno pohištvo 150

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je 
potreba po menjavi stavbnega pohištva 100

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če se obnavlja zaključni sloj 50

– Obnova fasade v stranskih območjih 40

– Obnova strehe točk 120

– Priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100

– Odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, 
gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti) 80

– Obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180

– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20

SKUPAJ 

Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev 
na prednostni vrstni red.

Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo so-
financirala izvedbe najmanj 20 % in največ do 40 % 
celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil 
o izvedenih delih.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt ob-

nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski 
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, 
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za-
sebnikom je 20.000,00 EUR.

Od tega se namenja za:
– sofinanciranje obnove v višini 15.000,00 € (konto 

4314),
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije 

v višini 5.000,00 € (konto 4314).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni 

del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posame-
znem upravičencu je lahko do 20 % vrednosti skupnega 
razpisanega zneska.

Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko 
v okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na 
osnovi kriterijev tega razpisa razdeljiva.

Sredstva, ki bodo dodeljena fizičnim osebam so 
v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/08, 
125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 20/10, 
43/10, 106/10, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – 
Odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF) opredeljena kot 
drugi dohodek. Davčna osnova za druge dohodke je 
posamezen dohodek od katerega se izračuna in plača 
akontacija dohodnine v višini 25 %.
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Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:

1. Prijavni obrazec
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov
Priloga 2: Projektna dokumentacija
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost investicije
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije OE Ljub ljana – Izpostava Krško, Valvasorjevo 
nabrežje 4, Krško

Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD ali drug spominski 
medij) stanja pred izvedbo del

Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del
Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne pogoje, ki so 

sestavni del javnega razpisa
3. Vzorec pogodbe
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofi-

nanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 
2013 in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni obrazec – sofinancira-

nje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2013«;
– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega me-

stnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2013 datiran in podpisan na 
zahtevanih mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te raz-
pisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem redu.

V. Vsebina vloge:

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 
2013 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega 
jedra Krško in trga Brestanica za leto 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 
Krško. 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 dopolnili, 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, župan s sklepom sprejme odloči-
tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.
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7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-
roma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s skle-
pom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno 
bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne 
podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 
8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opre-
deliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjeva-
nje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pri-
tožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. 
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 Krško, www.krsko.si v rubriki razpisi in 
objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času ura-
dnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 25/2013 Ob-3478/13

Na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/13; 
v nadaljevanju: odlok), Odloka o proračunu Mestne obči-
ne Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12, 
4/13 in 9/13)) in priglasitve sheme državne pomoči št. 
M001-5884268-2013 pri Ministrstvu za finance, objavlja 
Mestna občina Velenje

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva 

v Mestni občini Velenje za leto 2013
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Me-

stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nada-
ljevanju: MOV).

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje 
podjetništva v MOV za leto 2013, skladno z Uredbo Ko-
misije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o upo-
rabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list 
EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10). Sredstva se dodelijo 
za sofinanciranje naložb v gospodarstvo.

III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podje-

tniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podje-
tja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sede-
žem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV 
in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. 
Prav tako so upravičenci sub jekti, ki nimajo sedeža 
v MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV. 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila 
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 
6. 8. 2008. Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se 
vsi ti pogoji smiselno uporabljajo.

Prijavitelj lahko odda le eno vlogo.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogov-

ništva, primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti;

– ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v pri-
meru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih, 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg oziro-
ma če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce;

– ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, niso 
upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora;

– ki so v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

– ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;

– ki prejemajo državno pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah;

– ki so že koristila pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči;

– ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno 
s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju;

– ki so na seznamu sub jektov, za katera v razmerju 
do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o inte-
griteti in preprečevanju korupcije;

– ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih 
virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, Sloven-
skega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno);

– ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova 
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev;

– ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV.
Pomoč ne bo pogojena s prednostjo rabe domače-

ga blaga pred rabo uvoženega blaga. Prav tako pomoč 
ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je po-
moč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo.

2. Posebni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne 

pogoje:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se 

ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za nalož-
be v objekte, stroje, opremo in naprave),

– imajo najmanj eno zaposleno osebo,
– najnižji znesek sofinanciranja upravičenih 

stroškov je 1.000,00 EUR, najvišji znesek pa največ 
10.000,00 EUR.

Sredstva se odobrijo za upravičene stroške nalož-
be, nastale od 6. 7. 2013 do 30. 11. 2013. Tveganje gle-
de izvajanja naložbe pred datumom izdaje pozitivnega 
sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
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Naložba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtev-

ka za sofinanciranje.
Prijavitelju bo MOV na osnovi tega javnega razpisa 

sofinancirala največ eno naložbo.
IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 50.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto 

2013 na proračunski postavki 40514026 Spodbujanje 
podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, 
v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis«.

V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de minimis«. 

V skladu s tem pravilom skupni znesek pomoči (že 
prejetih ali zaprošenih), dodeljen istemu upravičencu 
ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR (v 
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektor-
ju) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku so v re-
levantnem obdobju še kandidirali za de minimis pomoč,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni viši-
ni in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene 
stroške in

– da za iste namene niso pridobili sredstev iz držav-
nega proračuna ali iz mednarodnih virov.

Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije 

za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek komunalnega prispevka,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih 

prostorov,
– strošek nakupa strojev in opreme,
– celovita obnova obstoječe pro izvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega 

tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 

za mikro in mala podjetja in do 40 % upravičenih stro-
škov za srednje velika podjetja (brez DDV).

Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je 
10.000 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje 
naložbe je 1.000,00 EUR.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastni-
štvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje 
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.

Med upravičene stroške naložbe ne spadajo:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši 

premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih 
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR,

– cestno prevozna sredstva, stroški transportnih 
sredstev in transportne opreme,

– drobni inventar in drobni material,
– programska oprema, razen tiste programske 

opreme, ki je potrebna za izvajanje pro izvodnih proce-
sov in razvoj novih lastnih produktov.

VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

– nove zaposlitve (največ 20 točk),
– starost podjetja (največ 10 točk),
– izvozna naravnanost (največ 20 točk),
– stopnja sofinanciranja (največ 20 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 10 točk),
– pomen projekta za podjetje (največ 20 točk).
Najvišje možno število točk je 100. Natančno raz-

delana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

VII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana pro-

računska sredstva je proračunsko leto 2013. Upraviče-
ni so stroški, ki nastanejo v obdobju od 6. 7. 2013 do 
30. 11. 2013.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v posameznem proračunskem letu.

Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje 
najkasneje do 30. 11. 2013. Zahtevku je potrebno pri-
ložiti:

– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške projekta,
– vse izvode originalnih računov za celotno vre-

dnost projekta, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim 

sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme 
o plačilu celotnega računa, dokazilo o prevzemu strojev 
ali opreme (npr. dobavnica, tovorni list, EUL obrazec),

– izjava o številu zaposlenih na dan prijave.
Vzorec končnega poročila in zahtevka je v prilogi 

razpisne dokumentacije.
VIII. Rok in način prijave
Javni razpis bo odprt do 23. 9. 2013. Vloge morajo 

biti prejete do 23. 9. 2013 do 10. ure na naslov: Mestna 
občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje, v za-
prti kuverti in opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Prijava 
na javni razpis za podjetništvo za leto 2013« in s polnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno se kot pre-
pozne zavržejo.

Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vse 
obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa za-
koniti zastopnik prijavitelja. MOV lahko od prijavitelja 
zahteva tudi dodatno dokumentacijo s katero dokazuje 
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.

IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje 
o izidu razpisa

Odpiranje prispelih vlog bo 23. 9. 2013, ob 13. uri 
in je javno.

Pristojni organ bo v roku 3 delovnih dni od odpira-
nja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pri-
stojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka 
dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 
popolne in ustrezne vloge. Župan bo o njih s sklepom 
odločil najkasneje v 20 dneh od roka za predložitev vlog. 
Hkrati bo prijavitelje pozval k podpisu pogodbe o so-
financiranju. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od preje-
ma sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
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Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe 
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne more-
jo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi 
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja 
občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sred-
stev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati 
na naslednjem razpisu.

Podatki o odobrenih in izplačanih sredstvih so infor-
macije javnega značaja in se lahko objavljajo.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za izdelavo 
vloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti /razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina 
Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov 
trg 1, 3320 Velenje.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investi-
cije MOV, na tel. 03/896-16-82 (Metka Špindler) ali po 
elektronski pošti: metka.spindler@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 602-123/2013-2 Ob-3482/13

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 10. člena Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZU-
PJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS – A in 40/12 – ZUJF) 
in 51. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) 
Mestna občina Ljub ljana objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje programa  
za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce,  

ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
na 26. seji dne 18. 3. 1999

1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Ljub ljana bo dodelila eno ali več 

koncesij za opravljanje javne službe na področju pred-
šolske vzgoje za leto 2013, ki obsega program za pred-
šolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel 
Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 
1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za otro-
ke prvega starostnega obdobja za najmanj štiri oddelke 
in skupaj največ petdeset oddelkov na območju Mestne 
občine Ljub ljana, tistemu prijavitelju oziroma kandidatu, 
ki bo zagotovil vpis in sprejem otrok iz območja Mestne 
občine Ljub ljana, ki so uvrščeni na centralni čakalni se-
znam, objavljen na oglasnih deskah vseh javnih vrtcev 
na območju Mestne občine Ljub ljana, in spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana in sicer tako, da bo oddelke 
oblikoval na novo, izključno iz otrok uvrščenih na cen-
tralnem čakalnem seznamu.

3. Območje izvajanja dejavnosti: Javna služba se 
bo izvajala na območju Mestne občine Ljub ljana.

4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in za-
četek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Ljub ljana bo 
dodelila koncesijo za določen čas in sicer za obdobje 
petih let.

Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najka-
sneje v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe o kon-
cesiji.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opra-
vljanje dejavnosti (za podelitev koncesije):

Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko pri-
javi zasebni vrtec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Mini-
strstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije;

2. Kandidat mora imeti na območju Mestne ob-
čine Ljub ljana zagotovljene prostore in opremo v skladu 
s predpisi;

3. Kandidat mora imeti zagotovljene strokovno 
usposobljene delavce v skladu s predpisi;

4. Kandidat bo izvajal deveturni dnevni program;
5. Kandidat mora imeti program razvoja s finanč-

nim načrtom za naslednjih pet let ter letni delovni načrt;
6. Kandidat mora imeti kalkulacijo cene progra-

ma;
7. Kandidat bo moral opravljati dejavnost za 

ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Mestni 
svet Mestne občine Ljub ljana;

8. Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge 
pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi pred-
pisi;

9. Kandidat mora podati izjavo o pričetku de-
javnosti;

10. Kandidat mora najkasneje pred podpisom 
koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.

Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v na-
vodilih kandidatom za pripravo ponudbe.

6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks 

60 točk
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je 

tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o konce-

siji – 60 točk;
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o konce-

siji – 48 točk;
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o konce-

siji – 36 točk;
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o konce-

siji – 24 točk;
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o konce-

siji – 12 točk;
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o kon-

cesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil štiri oddelke bo ovredno-

ten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov 
dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot štiri od-
delke, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.

Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število 
točk, bo izbran za izvajanje koncesije. V primeru, da 
bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk 
bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izva-
janja javne službe.

7. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vlo-
ge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni 
dokumentaciji
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8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni 
razpis:

Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati pri-
javo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za izvajanje 
programa za predšolske otroke«. Prijavo na javni razpis 
morajo oddati do 16. 10. 2013.

Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Me-
stne uprave Mestne občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, Ljub ljana ali pošljejo po pošti na naslov: Me-
stna občina Ljub ljana, Mestna uprava, glavna pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana.

Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po 
pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Me-
stno občino Ljub ljana do roka za oddajo prijav. Če je 
prijava na javni razpis oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno, če je bila 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 
dne 16. 10. 2013, do 24. ure.

9. Mestna občina Ljub ljana bo o izbiri odločila z od-
ločbo v 30 dneh po izteku roka za prijavo.

10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis 
bo dne 21. 10. 2013 ob 10. uri, v prostorih Mestne ob-
čine Ljub ljana, Mestne uprave, Oddelka za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljub ljana. Odpira-
nje prijav ne bo javno.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.Ljub ljana.si, 
interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Od-
delka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne 
uprave Mestne občine Ljub ljana, Resljeva 18, Ljub-
ljana, II. nadstropje; dodatne informacije: Nina Markoli, 
tel. 01/306-40-37, v primeru odsotnosti Daniela Ho-
čevar, tel. 01/306-40-17, elektronski naslov: nina.mar-
koli@Ljub ljana.si,daniela.hocevar@Ljub ljana.si, faks: 
01/306-40-12.

Mestna občina Ljub ljana



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 71 / 30. 8. 2013 / Stran 2483 

Št. 478-146/2013-13 Ob-3497/13

Popravek

V javni dražbi za prodajo nepremičnin v Mestni 
občini Nova Gorica, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 69, dne 23. 8. 2013, na strani 2407, Št. 
478-146/2013-12, se popravi besedilo v 6. točki – kraj 
in čas javne dražbe, ki se pravilno glasi:

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani, in sicer 
v ponedeljek, 9. 9. 2013, z začetkom ob 10. uri.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 4780-15/2013/19 Ob-3456/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13)

javno dražbo
za prodajo stanovanja

I. Lastnik: Republika Slovenija,Gregorčičeva 20, 
Ljub ljana.

Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

II. Opis predmeta prodaje
Enosobno stanovanje na naslovu, Kvedrova 

cesta 1, 1000 Ljub ljana, s št. 45, v VII. nadstropju 
večstanovanjskega objekta. Obsega kuhinjo z jedil-
nico, predprostor, kopalnico, ter sobo s kabinetom in 
shrambo, v pritličju, vse v skupni neto tlorisni površi-
ni 37,36 m2.

ID znak nepremičnine (stanovanja): 2680-354-45.
Prosta je vseh bremen. Je nezasedena.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je: 74.700,00 €.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za ka-

terega je možno višati izklicno ceno je 300,00 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in 

stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost 

svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % 
od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Re-
publike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
27111-7200013-43402013.

Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, 
člani komisije in z njimi povezane osebe.

Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez 
obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postop-
ku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju 
pa se plačana varščina všteje v ceno.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo pod-

pisati najpozneje v 15 dneh po zaključku javne draž-
be. Rok za plačilo kupnine je v 8 dneh po sklenitvi 

pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republi-
ke Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
27111-7200013-43402013, pri čemer se položena var-
ščina všteje v kupnino.

Plačilo celotne kupnine, je bistvena sestavina prav-
nega posla.

5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne skle-
ne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine 
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico 
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo, brez dodatnega roka za izpolnitev, že plačana 
varščina pa se ne vrne.

6. Prenos lastništva se opravi po plačilu celotne 
kupnine.

IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe 

komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje 
podatke oziroma listine:

– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih 
oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefon-
sko številko in e-mail,

– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se 
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec),

– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, njeno telefonsko številko,

– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe 

komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje 
podatke oziroma listine:

– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, 

poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Vsi dražitelji morajo 1 dan pred pričetkom javne 
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, 
izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas 
izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega raču-
na za primer vračila varščine ter vsa ostala zahtevana 
potrdila in dokumente.

V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 2. ok-
tobra 2013, ob 10. uri, v mali sejni sobi na naslovu: 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, I. 
nadstropje.

VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe 

najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika komi-
sije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da 
s prodajalcem najpozneje v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.

Javna dražba je končana, ko predsednik dražbe 
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Javno dražbo vodi komisija v skladu z 32. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-

Javne dražbe
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nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 
in 24/13).

Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne 
pogodbe v postavljnem roku, bo postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina pa se ne vrne.

VII. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo 

na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana. 
Kontaktne osebe so dosegljive na tel. 01/478-69-61, 
01/400-69-76, vsak dan od dneva objave, do dneva 
izvedbe javne dražbe, med 9. in 12. uro.

Ogled stanovanja je možen, po predhodnem dogo-
voru na tel. 01/478-6961.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – ku-
pljeno«.

Ministrstvo za zdravje

Št. 202/2013 Ob-3462/13

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 
ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Odloka o proračunu Obči-
ne Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, št. 400/2012) in 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, št. 400/2012)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
(matična številka: 5883407, identifikacijska številka: SI 
43542204).

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predmet javne dražbe
Predmeti javne dražbe so naslednji:
3.1 zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003), 

v površini 808 m2, vrsta rabe: neplodno.
Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski 

rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno ze-
mljišče (S) – površina za stanovanja in spremljajoče 
dejavnosti.

3.2 zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna 
(1998), v površini 567 m2, vrsta rabe: travnik.

Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski 
rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno ze-
mljišče (S) – površina za stanovanja in spremljajoče 
dejavnosti.

3.3. poslovni prostor št. 1 v 1. etaži (pritličju), v sku-
pni izmeri 34,35 m2, na naslovu Stara cesta 45, Vrhnika, 
v stavbi št. 718 k. o. Vrhnika 2002 (ID 5647962), z iden-
tifikacijsko številko 1. E (2002-718-1). Poslovni prostor 
je v deležu do 3/10 v lasti Župnije Vrhnika in deležu do 
7/10, v lasti Občine Vrhnika.

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe bo poslovni 
prostor izpraznjen.

4. Izklicna cena
4.1 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1736/39, k.o. 

Verd (2003), znaša 38.000,00 EUR. Navedena cena 
ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga je 
dolžan plačati kupec.

4.2 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1485/5, k.o. 
Velika Ligojna (1998), znaša 46.000,00 EUR. Navedena 
cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga 
je dolžan plačati kupec.

4.3 Izklicna cena poslovnega prostora na naslovu 
Stara cesta 45, Vrhnika znaša 34.370,00 EUR. Navede-
na cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin.

5. Pravila in pogoji javne dražbe
5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zako-

na o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G) in določili Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

5.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

5.3 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu 
»videno – kupljeno«.

5.4 Javna dražba se bo opravila ustno v sloven-
skem jeziku.

5.5 Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR.
5.6 Varščina
Dražitelji morajo najpozneje do 23. 9. 2013 vplačati 

varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.
5.6.1 Za zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd 

(2003), varščina znaša 3.800,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 
72210-478-37-2012, z navedbo »Plačilo varščine za 
k.o. Verd«.

5.6.2 Za zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligoj-
na (1998), varščina znaša 4.600,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 
72210-478-78-2013, z navedbo »Plačilo varščine za 
k.o. Velika Ligojna«.

5.6.3 Za poslovni prostor na naslovu Stara cesta 45, 
Vrhnika, varščina znaša 3.437,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 2340-13, 
z navedbo »Plačilo varščine za poslovni prostor Stara 
cesta 45«.

Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
8 dni po zaključku javne dražbe.

5.7 Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne 
pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna 
vrednost nepremičnin oziroma vsaka nadaljnja cena se 
izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe 
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugo-
tovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi 
uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

5.8 Rok sklenitve pogodbe
Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim draži-

teljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma 
po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.

Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali kupnine ne po-
ravna v dogovorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico 
zadržati vplačano varščino.

5.9 Način in rok plačila kupnine in plačilo drugih 
stroškov

Celotno kupnino, vključno z 22 % davkom na doda-
no vrednost oziroma 2 % davkom na promet nepremič-
nin za poslovni prostor, je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkra-
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tnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec 
poravna kupnino na podračun Občine Vrhnika številka: 
01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je 
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo 
korist v zemljiško knjigo.

5.10 Zemljiško knjižno dovolilo
Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiško knjižno 

dovolilo po prejemu celotne kupnine.
5.11 Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 26. 9. 2013, ob 9. uri, 

v sejni sobi v kletnih prostorih na sedežu Občine Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Dražitelji se morajo najpozneje do 9. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na 
javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki 
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pra-
vilno prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 24. 9. 2013 
do 12. ure na naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javna dražba nepremičnin 26. 9. 2013« predloži 
naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razvi-
den predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR 
računa za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-
žitev le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj iden-
tificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta 
(osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo 
je predhodno predložil.

5.13 Izvedba javne dražbe
Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. 

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati 
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Žu-
pan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez 
zamudnih obresti.

5.14 Drugi pogoji
5.14.1 Parcela št. 1736/39, k.o. Verd (2003), se 

nahaja v katastrski Občini Verd, za katero je potrebno 
skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objek-
tov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih 
za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 
26/10) pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje 

pristojnega ministrstva, ki se pridobi potem, ko je znan 
dražitelj, ki je kupec zemljišča.

5.14.2 Ker je poslovni prostor na Stari cesti 45, 
Vrhnika z identifikacijsko številko 1. E (2002-718-1) v so-
lastništvu: do 7/10 Občina Vrhnika, do 3/10 Župnija Vrh-
nika, se bo kupoprodajna pogodba sklepala z obema 
solastnikoma.

6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javni dražbi, o nepremični-

nah, ki so predmet javne dražbe in informacije za ogled 
nepremičnin dobijo interesenti na Občini Vrhnika. Kon-
taktna oseba glede zemljišč parc. št. 1736/39, k.o. Verd 
(2003) in parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), je 
Eva Čarman, elektronski naslov: eva.carman@vrhni-
ka.si, tel. 01/755-54-46, 01/755-54-40. Kontaktna oseba 
glede poslovnega prostora pa je Erika Červek, elektron-
ski naslov: erika.cervek@vrhnika.si, tel. 01/755-54-21.

To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika: 
www.vrhnika.si.

Občina Vrhnika

 Ob-3466/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS – Uradni list RS, št. 86/10) in 30. do 33. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja 
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-

na Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija, imenovana 

s sklepom župana št. 021 z dne 5. 6. 2013.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ze-

mljišče parc. št. 797/18, k.o. Tupaliče, v izmeri 394 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Neto izklicna cena za predmet prodaje znaša 

42.522,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj 

1.000,00 EUR.
4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe:
a) Prodaja
Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.
b) Davčne obveznosti
Kupec plača poleg kupnine tudi davek na dodano 

vrednost v višini 22 %.
c) Rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila 

kupnine
Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim po-

nudnikom v 15. dneh po končani javni dražbi. Če dra-
žitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo 
varščino.

Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po 
podpisu prodajne pogodbe. Že položena varščina se 
všteje v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni, je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

Prodajalec izstavi kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje 
v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine.

d) Varščina
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v vi-

šini 10 % izklicne cene na račun Občine Preddvor, št. 
IBAN SI56 0129 5010 0006 887, pri Banki Slovenije, 
s pripisom »varščina za javno dražbo«.
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Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se 
varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

e) Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 11. 9. 2013 ob 16.30, 

v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvorski trg 10, 
4205 Preddvor.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
f) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začet-

kom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe 
in predložiti kopje naslednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo številko 
transakcijskega računa za primer vračila varščine,

– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star 
največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje 
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p. star največ 
30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe,

– pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje dražitelja na javni dražbi,

– davčno številko, matično številko (za pravne ose-
be), EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko, na 
katero so dosegljivi.

Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno 
izpolnjeni, se k draženju ne more pristopiti.

g) Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet 

prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je 
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje 
ni prodan, če eden ne zviša izklicne cene.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po iz-
klicni ceni

h) Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami).

5. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom 

prodaje in njegovim ogledom je pristojna Katja Pernuš 
na Občini Preddvor, ki je dosegljiva na tel. 04/27-51-000, 
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 
11. 9. 2013.

Prodajalec je upravičen ustaviti postopek prodaje 
do sklenitve pogodbe.

Občina Preddvor

 Ob-3467/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS – Uradni list RS, št. 86/10) in 30. do 33. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja 
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-

na Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija, imenovana 

s sklepom župana št. 021 z dne 5. 6. 2013.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 797/22, k.o. 

Tupaliče, v izmeri 382 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Neto izklicna cena za predmet prodaje znaša 

41.256,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj 
1.000,00 EUR.

4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe:
a) Prodaja
Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.
b) Davčne obveznosti
Kupec plača poleg kupnine tudi davek na dodano 

vrednost v višini 22 %.
c) Rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila 

kupnine
Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim po-

nudnikom v 15. dneh po končani javni dražbi. Če dra-
žitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo 
varščino.

Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po 
podpisu prodajne pogodbe. Že položena varščina se 
všteje v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni, je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

Prodajalec izstavi kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje 
v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine.

d) Varščina
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v vi-

šini 10 % izklicne cene na račun Občine Preddvor, št. 
IBAN SI56 0129 5010 0006 887, pri Banki Slovenije, 
s pripisom »varščina za javno dražbo«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se 
varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

e) Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 11. 9. 2013 ob 

16. uri, v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvor-
ski trg 10, 4205 Preddvor.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
f) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začet-

kom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe 
in predložiti kopje naslednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo številko 
transakcijskega računa za primer vračila varščine,

– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star 
največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje 
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p. star največ 
30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe,

– pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje dražitelja na javni dražbi,

– davčno številko, matično številko (za pravne ose-
be), EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko, na 
katero so dosegljivi.

Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno 
izpolnjeni, se k draženju ne more pristopiti.

g) Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet 

prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je 
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje 
ni prodan, če eden ne zviša izklicne cene.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po iz-
klicni ceni.

h) Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami).
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5. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom 

prodaje in njegovim ogledom je pristojna Katja Pernuš 
na Občini Preddvor, ki je dosegljiva na tel. 04/27-51-000, 
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 
11. 9. 2013.

Prodajalec je upravičen ustaviti postopek prodaje 
do sklenitve pogodbe.

Občina Preddvor

 Ob-3479/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na 
13. redni seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet 
Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 611/212, k.o. 1616 – Velike Poljane, 

gozd 4. raz., v izmeri 2.884 m2,
parc. št. 1258/38, k.o. 1617 – Sušje, gozd 3. raz., 

v izmeri 6.709 m2,
parc. št. 1258/55, k.o. 1617 – Sušje, gozd 3. raz., 

v izmeri 461 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 

10.054 m2),
b) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 

5. raz., v izmeri 787 m2,
(parcela za gradnjo z oznako 6),
c) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 

5. raz. v izmeri 804 m2,
(parcela za gradnjo z oznako 7),
d) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 

5. raz., v izmeri 432 m2,
parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 

5. raz., v izmeri 177 m2,
parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 

5. raz., v izmeri 190 m2,
(parcela za gradnjo z oznako 8),
e) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 

5. raz., v izmeri 420 m2,
parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 

5. raz., v izmeri 375 m2,
(parcela za gradnjo z oznako 9),
f) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 

5. raz., v izmeri 895 m2,
(parcela za gradnjo z oznako 12),
g) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 

4. raz., v izmeri 9.356 m2,
parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, stavbišče, v iz-

meri 343 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 

9.708 m2),
h) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 

4. raz., v izmeri 6.480 m2,
parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, 

v izmeri 798 m2,
parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, 

v izmeri 1.063 m2,
parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, neplodno, 

v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2,

(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 
8.492 m2),

i) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, travnik 
4. raz., v izmeri 1.066 m2,

j) parc. št. 1129/6 – k.o. 1626 – Goriča vas, njiva 2. 
raz., v izmeri 425 m2,

k) parc. št. 1441/5, k.o. 1625 – Ribnica, travnik 
3. raz., v izmeri 345 m2.

Nepremičnine pod točko 2.a) imajo status stavbnih 
zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri 
cca. 130 m in v širino cca. 80 m. Kompleks je primeren 
za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na sever-
nem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je 
v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene 
strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop 
ima le parc. št. 611/212, k.o. Velike Poljane, zaradi česar 
je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. 
Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212, 
k.o. Velike Poljane, in sicer z elektriko in telekomuni-
kacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 
35 m, javna kanalizacija ni izvedena.

Nepremičnine pod točkami 2.b) – 2.f) (parcele za 
gradnjo v naselju Grčarice) imajo status stavbnega ze-
mljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, 
na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska 
soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, 
ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, 
kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. 
Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko 
ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Do-
lenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno 
graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno 
infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z as-
faltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovo-
dnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Pred-
videna pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne 
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga pla-
ča investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2.g) in 2.h) (območje 
nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega 
zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se ze-
mljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, 
v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelen-
dol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in 
kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena 
z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodo-
vodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po 
podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka 
ni možen direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi TK 
omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnina pod točko 2.i) se nahaja v naselju 
Prigorica in obsega cca 9 m širok in 118 m dolg pas 
nepozidanega zemljišča med obstoječimi hišami. Za-
radi premajhne širine na parceli ne bi bilo možno obli-
kovati samostojne gradbene parcele. V ta namen bi 
bilo potrebno pridobiti še sosednja zemljišča. Parcelo 
je možno nameniti tudi za dodatna funkcionalna zemlji-
šča sosednjih gradbenih parcel. Zemljišče je komunal-
no opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim elektro 
omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacij-
skim omrežjem.

Nepremičnina pod točko 2.j) se nahaja na obrobju 
mesta Ribnica in locirana med državno cesto Ljub-
ljana–Kočevje in občinsko cesto, ki vodi v Hrovačo, na 
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območju, ki je namenjeno stanovanjski gradnji. Zaradi 
specifičnosti oblike na zemljišču ni možna samostojna 
gradnja, parcela je primera za pripojitev k že obstoječi 
parceli, s katero bi tvorila večjo funkcionalno enoto. 
V neposredni bližini so speljani naslednji komunalni 
vodi: elektrika, vodovod, javna kanalizacija in elektron-
ske komunikacije.

Nepremičnina pod točko 2.k) se nahaja v mestu 
Ribnica in je na eni strani omejena s strugo potoka 
Bistrica, na drugi strani pa s stavbnim zemljiščem v za-
sebni lasti. Ožja lokacija nepremičnine je pozidana z in-
dividualnimi stanovanjskimi hišami. Zaradi oblike nepre-
mičnina samostojno ni najbolj primerna za pozidavo, je 
pa primerna za priključitev k sosednji parceli, s katero 
bi tvorila zaključeno celoto, ki je primerna za postavitev 
manjšega objekta. Direktnega dostopa na javno pot 
nepremičnina nima. V neposredni bližini so speljani na-
slednji komunalni vodi: elektrika, vodovod in elektronske 
komunikacije.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 
2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 

101.500,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 

6 pod točko 2.b) 13.851,20 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
7 pod točko 2.c) 14.150,40 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
8 pod točko 2.d) 14.062,40 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
9 pod točko 2.e) 13.992,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
12 pod točko 2.f) 15.752,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 200 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 
97.080,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 
84.920,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.i) 
15.830,10 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.j) 
14.350,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,

-izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.k) 
13.400,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR.

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 
20 % davka na dodano vrednost oziroma 2 % davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je 
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje 
računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na tran-
sakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, 
sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 
Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje 
pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, 
če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana 
varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek 17. septembra 2013, v sej-

ni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 
Ribnica, in sicer za predmete:

– pod 2.a) ob 11.30 ,
– pod 2.b – 2.f) ob 12. uri,
– pod 2.g – 2.h) ob 12.30,
– pod 2.i) ob 13. uri,
– pod 2.j) ob 13.30,
– pod 2.k) ob 14. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 

varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo 
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi infor-
macijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, 
kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10.

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument 
(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 številko 
računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-

jev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribni-
ca zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po 

načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključ-
no z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom 
na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-
novana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek 
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in 
na uradni spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si.

Občina Ribnica
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 Ob-3457/13

Svet zavoda Gimnazije Šentvid, Prušnikova 
ulica 98, Ljub ljana, na podlagi sklepa Sveta šole z dne 
5. 3. 2013, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
pet let. Predvideni začetek dela bo 23. 12. 2013.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v petih dneh po obja-
vi razpisa na naslov: Gimnazija Šentvid, Prušnikova 
ulica 98, 1210 Ljub ljana - Šentvid, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Šentvid

 Ob-3458/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 in dopolnitve) in 34. člena Statuta Doma 
Nine Pokorn Grmovje, svet zavoda objavlja prosto de-
lovno mesto

direktor zavoda.
Kandidat za direktorja zavoda mora izpolnjevati 

naslednje pogoje za opravljanje dela:
– strokovna izobrazba iz 56. in 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu: višja ali visoka šola za socialno 
delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih spe-
cialnih discipline, upravne, pravne, sociološke, zdra-
vstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri 
z ustrezno specializacijo,

– 5 let delovnih izkušenj, zaželjene izkušnje s po-
dročja vodenja socialno-varstvenih ustanov,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56.člena 
ZSV, oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od 
začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat 
preneha na podlagi zakona,

– pisno izjavo, da je oseba državljan Republike 
Slovenije,

– pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno ob-
sojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na ne-
pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– pisno izjavo da zoper osebo ni vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda sklenil po-
godbo za 5-letni mandat, s polnim delovnim časom.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, 
s potrebnimi overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev ter zahtevanimi izjavami na naslov: Svet 
zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 
Žalec, z oznako »Prijava na razpis – direktor«.

Obravnavale se bodo samo popolne in pravočasno 
prispele vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v iz-
birni postopek.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni 

v 30 dneh od dneva, ko bo svet zavoda opravil izbiro.
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje Žalec

Št. 0137/2013 Ob-3459/13

Svet Centra za socialno delo Murska Sobota, na 
podlagi sklepa 17. korespondenčne seje Sveta Centra 
za socialno delo Murska Sobota, z dne 30. 7. 2013, 
v skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 122/07 Odl. US:U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12), 25., 30. in 31. člena Statuta 
Centra za socialno delo Murska Sobota, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Murska Sobota.

Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem var-
stvu in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih 
izkušenj;

ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o so-

cialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direk-
torja/ico imenovan tudi kandidat/ka, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja/ice.

Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 
5 let in bo sklenil/a pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
mandatnega obdobja. Poleg zgoraj navedenih pogojev 
morajo kandidati predložiti življenjepis in program dela 
z vizijo za mandatno obdobje.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave 
razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno 

Razpisi delovnih mest
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delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska 
Sobota, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za 
direktorja/ice«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh 
po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Murska Sobota

Št. 74/2013 Ob-3476/13

Na podlagi določil 50. člena Statuta ZD Slovenske 
Konjice in sklepa 2. redne seje Sveta ZD Slovenske 
Konjice z dne 21. 8. 2013, Svet ZD razpisuje delovno 
mesto

direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Slo-
venske Konjice.

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kan-
didat/tka izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, eko-
nomske ali druge družboslovne smeri;

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih;

– da predloži program dela in razvoja ZD;
– druge zahteve, ki jih določi Svet ZD s sklepom, ki 

ima naravo splošnega akta.
Kolikor je za direktorja ZD imenovana oseba, ki 

nima univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri, je za 
strokovnost dela ZD odgovoren strokovni vodja. Kolikor 
je za direktorja imenovan kandidat, ki ima univerzitetno 
izobrazbo zdravstvene smeri, je direktor istočasno tudi 
strokovni vodja ZD, v tem primeru pa mora imeti opra-
vljen specialistični izpit ene izmed dejavnosti ZD.

Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izdajo so-
glasje k njegovemu imenovanju ustanoviteljice oziroma 
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ustanoviteljic izdano prej.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni 
trg 17, 3210 Slovenske Konjice, z oznako: »Prijava na 
razpis – Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati/tke pisno obveščeni v roku, 
določenem z zakonom.

Svet ZD Slovenske Konjice

Su 10-11/2013-4 Ob-3480/13

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okro-
žnem sodišču v Kopru.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splo šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in po-
sebne 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.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV:

http://www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi 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 Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 9000-1/2011 Ob-3489/13

Svet Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 – Odl. US: 
U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) in 
na podlagi 25., 26., 27. člena Statuta Centra za socialno 
delo Zagorje ob Savi ter sklepa 10. seje Sveta Centra 
za socialno delo Zagorje ob Savi, z dne 8. 8. 2013, raz-
pisuje delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Zagorje 
ob Savi.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du z 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let 
delovnih izkušenj;

ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o so-

cialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direk-
torjem se sklene delovno razmerje za določen čas, za 
čas trajanja mandata.
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Začetek mandata bo v roku 15 dni po pravnomoč-
nosti postopka izbire.

Pisne prijave z overovljenimi dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potr-
dilo ZPIZ o delovni dobi, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu po ZSV, morebitno dokazilo o opravljenem 
programu za vodenje socialno varstvenega zavoda) naj 
kandidati v roku 15 dni od objave razpisa pošljejo na 
naslov: Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta 
zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako na ovojnici: 
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj.«

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandida-
ti predložiti življenjepis (Europass) in reference o do-
sedanjem delu ter program dela z vizijo za mandatno 
obdobje.

Svet si pridržuje pravico, da kandidate povabi na 
razgovor.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po 
končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Zagorje ob Savi
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Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 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) Republika Slove-
nija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub-
ljana in Javni zavod Filmski studio Viba film Ljub ljana, 
Stegne 5, 1000 Ljub ljana, objavljata

II. javno zbiranje ponudb
za nakup kompleksa nepremičnin na Fornačah  

v Piranu, parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630),  
na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825  

(del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1),  
835 (del št. 1), 837 (del št. 1) in 1103 (del št. 1)

Naziv in sedež organizatorja
Lastnica kompleksa nepremičnin, ki so predmet 

prodaje, je Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu 
zastopa minister dr. Uroš Grilc.

Upravljavec kompleksa nepremičnin, ki so predmet 
prodaje, in organizator javnega zbiranja ponudb je Javni 
zavod Filmski studio Viba film Ljub ljana, Stegne 5, 1000 
Ljub ljana, ki ga zastopa direktor Igor Prodnik.

Ustanoviteljica upravljavca je Republika Sloveni-
ja, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vla-
da Republike Slovenije. Upravljavec upravlja navedeni 
kompleks nepremičnin na podlagi Sklepa o ustanovi-
tvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 67/03, 96/11, 12/13, 53/13 in 59/13 
– popr.) 25. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavo-
da Filmski studio Viba film Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 67/03, 96/11, 12/13, 53/13 in 59/13 – popr.) določa, 
da je premoženje, ki ga zavod upravlja, last ustanovite-
lja. Premično premoženje upravlja zavod samostojno, 
nepremičnine pa samo po predhodnem soglasju usta-
novitelja.

Predmet prodaje:
Prodaja se celoten kompleks nepremičnin na For-

načah v Piranu, parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630), na 
kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826 
(del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1) 
in 1103 (del št. 1) /v nadaljevanju: nepremičnine/.

Zemljiška parcela št. 253/4, k. o. Piran, je po vrsti 
rabe stavbišče, v izmeri 2396 m2. Na zemljiški parceli 
stoji 6 stavb. Stavba z ID-znakom 825 (del št. 1, 2 in 3) 
in naslovom Fornače 27, 6330 Piran ima neto tlorisno 
površino 2062,70 m2, stavba z ID-znakom 826 (del št. 1) 
ima neto tlorisno površino 910 m2, stavba z ID-znakom 
834 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 247,20 m2, 
stavba z ID-znakom 835 (del št. 1) ima neto tlorisno 
površino 194,90 m2, stavba z ID-znakom 837 (del št. 1) 
ima neto tlorisno površino 591,10 m2 in stavba z ID-zna-
kom 1103 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 33,40 m2, 
skupaj ima torej vseh 6 stavb neto tlorisno površino 
4.039,40 m2.

Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 460-02/95-3/1-8 z dne 30. 3. 1995 so bile nepremič-
nine razglašene za javno kulturno infrastrukturo. Za-
znamba o razglasitvi za javno kulturno infrastrukturo je 
pri parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630), vpisana v zemljiško 
knjigo.

Nepremičnine ležijo v območju arheološkega najdi-
šča Fornače (EŠD 7167) – Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Piran 
(Uradne objave, PN, št. 26/83-379, 3/09).

Objekti, ki so na parc. št. 253/4, k. o. Piran (2630), 
so kulturna dediščina Piran – Tovarna Salvetti (EŠD 
28215).

Na podlagi lokacijske informacije št. 3501-512/2012 
z dne 30. 7. 2012 izhaja, da je območje, kjer ležijo ne-
premičnine, ki so predmet prodaje, varovano kot kultur-
na dediščina – arheološki spomenik 2.2.5 AS Piran For-
nače. Glede na navedeno za nepremičnine, ki so pred-
met prodaje, obstaja zakonita predkupna pravica Občine 
Piran skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine 
Piran (Uradni list RS, št. 18/03). Prodajalec mora pred 
sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom 
pridobiti potrdilo občine o (ne)uveljavljanju predkupne 
pravice.

Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne 
30. 7. 2012 izhaja, da so prostorski akti, ki veljajo na 
območju zemljiške parcele, ki je predmet prodaje: Spre-
membe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, 
št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 
36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10, 
Uradni list RS, št. 73/06, 66/07, 76/08) in Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP) za območja planskih celot 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, M SE/2 v Občini Piran (Uradne ob-
jave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 
40/07, 28/08, 5/09), ter da je v pripravi sprememba Ob-
činskega prostorskega načrta – Sklep o pričetku postop-
ka izdelave načrta (OPN) (Uradne objave, št. 31/07).

Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne 
30. 7. 2012 prav tako izhaja, da je osnovna namenska 
raba prostora, kjer je zemljiška parcela, ki je predmet 
prodaje, stavbno zemljišče, podrobnejša namenska 
raba ima oznako »c« (turizem, oskrbne in storitvene 
dejavnosti) ter da je severni del parcele 253/4, k. o. Pi-
ran (2630), v varovalnem pasu kategorizirane občinske 
ceste JP 813192. Širina tega je določena z Odlokom 
o občinskih cestah (Uradne objave, št. 2/04).

Nepremičnina je prosta bremen in stvari. Nepremič-
nina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato se 
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne 
bodo upoštevale.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek 
na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo) plača kupec poleg kupnine.

Izhodiščna cena: 2.566.926,00 evrov.
Ponudba mora vsebovati najmanj:
1. predmet ponudbe: celoten kompleks nepremič-

nin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k. o. Piran 
(2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825, 826, 834, 
835, 837 in 1103;

2. ponujeno ceno: cena mora biti za predmet na-
kupa izražena s točno določenim zneskom, izraženim 

Druge objave



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 71 / 30. 8. 2013 / Stran 2493 

v evrih, ter izpisana z besedo in ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene;

3. način in rok plačila: z denarnim nakazilom na 
račun prodajalca v 30 (tridesetih) dneh od dneva podpi-
sa prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe;

4. rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati še 
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

Ponudbi je treba priložiti:
1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v po-

stopku javnega zbiranja ponudb;
2. izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 

oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), stare naj-
več 30 dni (velja le za pravne osebe in samostojne 
podjetnike);

3. poslovno poročilo ponudnika za leto 2011, 2012 
in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2012 ter izpis, iz 
katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika (velja 
le za pravne osebe in samostojne podjetnike);

4. potrdilo o vplačilu 150.000,00 evrov varščine (iz 
katerega je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa 
in priložena celotna številka transakcijskega računa za 
primer vračila varščine) na podračun proračuna RS št.: 
01100-6300109972, sklic 18 33405-7103018-13113813, 
PP 131138 – Osnovna sredstva – sredstva kupnine od 
prodaje državnega premoženja, z navedbo namena na-
kazila: »javno zbiranje ponudb Fornače«. Varščina bo 
izbranemu ponudniku vračunana v kupnini, neizbranim 
ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na njihov račun 
po izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najpozne-
je do 15. 11. 2013;

5. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik 
ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja le za 
pravne osebe in s. p., tuja pravna oseba pa mora predlo-
žiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potr-
dilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcij-
skega računa);

6. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro 
največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki 
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane dav-
ke in prispevke).

Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež Jav-
nega zavoda Filmski studio Viba film Ljub ljana, Ste-
gne 5, 1000 Ljub ljana, najpozneje do vključno 3. 10. 
2013 do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti 
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup kompleksa 
nepremičnin Fornače v Piranu«.

Ponudba se bo štela za pravilno in popolno, če bo 
dana pisno v slovenskem jeziku in če bo vsebovala vse 
zahtevane podatke in priloge ter bo na sedež naročnika 
prispela do roka, navedenega v prejšnjem odstavku. Ne-
pravočasne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane 
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ki vsebuje vse se-
stavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, 
lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

Upravljavec bo odpiranje ponudb izvedel javno 
na sedežu upravljavca: Stegne 5, 1000 Ljub ljana, dne 
3. 10. 2013 ob 13. uri. Izbrana bo popolna in pravočasna 
ponudba ponudnika, ki bo vsebovala najvišjo ponujeno 
ceno – najugodnejša ponudba.

Ob več najugodnejših ponudbah bo prodajalec vse 
najugodnejše ponudnike pozval k oddaji nove ponudbe.

Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo 
najpozneje v 15 dneh od poziva.

Drugi pomembni podatki:
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da 

bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja 
z namenom skleniti dokončno prodajno pogodbo z naj-
boljšim ponudnikom.

Prodajalec lahko brez obveznosti kadarkoli in brez 
navedbe razlogov do sklenitve pravnega posla ustavi 
postopek, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški 
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne doku-
mentacije.

Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in po-
gojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na raz-
polago:

– z vpogledom v listinsko dokumentacijo – o vpo-
gledu bo podpisan informacijski memorandum;

– z ogledom – interesenti si lahko nepremičnino 
ogledajo po predhodni najavi termina in ure ogleda 
upravljavcu.

Za vpogled v dokumentacijo lahko zaprosijo najpo-
zneje do vključno 27. 9. 2013 do 14. ure (relevanten je 
čas prejema prošnje), enako je do navedenega rokovne-
ga termina mogoč ogled. Zaprosilo je treba poslati pisno 
priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti na 
spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni 
identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in 
njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija bo 
prosilcem na razpolago na sedežu Filmskega studia 
Viba filma Ljub ljana, Stegne 5, 1000 Ljub ljana, po pod-
pisu ustrezne izjave o zaupnosti podatkov.

Dodatne informacije so interesentom na voljo pri 
osebi: Igor Prodnik (direktor Filmskega studia Viba film 
Ljub ljana, Stegne 5, 1000 Ljub ljana), tel. 01/513-24-04, 
telefaks 01/513-25-50, igor.prodnik@vibafilm.si, in 
v glavni pisarni upravljavca: tel. 01/513-24-02, telefaks 
01/513-25-50, info@vibafilm.si.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3468/13

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 25. 9. 2012, objavlja

zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, 

apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se naha-
ja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalni-
ce, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob 
in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID 
znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 
2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. 
Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000-tin. Apartma je 
vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z iden-
tifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nad-
stropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina 
– apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastni-
na Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine 
2200-1145-12, k.o. 2200 Bohinjska Bistrica, v deležu 
do celote. Objekt je priključen na električno, vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski 
priključek in priključek CATV, ogrevanje je na elektriko. 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.
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Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
1.100,00 EUR + DDV.

2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2, 
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg 
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Tele-
koma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju 
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu 
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma je zgraje-
na leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2, predstavlja 
delež 994/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495-452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi 
lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
57.120,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, 
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg 
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Tele-
koma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju 
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu 
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma je zgraje-
na leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3, predstavlja 
delež 913/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
52.480,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

4. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni 
poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta, 
na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Predmetni 
poslovni prostor je sestavni del poslovnega prostora z ID 
znakom nepremičnine 1115-1252-19, površine 540,94 m2, 
ki je v lasti Telekom Slovenije, d.d. do 78/100. Ta se nahaja 
v stavbi z identifikacijsko številko stavbe 1115-1252, stoje-
či na zemljiščih z ID znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 

1115-1371/21-0, 1115-1371/22-0,1115-430/3-0, 
1115-431/3-0, 1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 
1115 Slovenske Konjice.

Nepremičnina, ki se prodaja, poslovni prostor, 
v izmeri 41,91 m2, v pritličju objekta, predstavlja le del 
preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe z ID 
znakom nepremičnine 1115-1252-19, katerega površina 
znaša 421,99 m2, in predstavlja 10/100 preostalega Te-
lekomovega dela etažnega dela stavbe. Potencialnemu 
kupcu, kot etažnemu lastniku nepremičnine, pripada 
skupaj z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi so-
razmerni delež na zemljišču, skupnih delih in napravah 
v objektu, ki predstavlja 10/1000-tin od celote. Stav-
ba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 
1985; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško 
in servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, 
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno 
iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni 
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti sistem ogre-
vanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna mesta za do-
bavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati 
spremembo etažnega elaborata.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
28.800,00 EUR.

5. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – nezasedeni (po-
slovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 74,44 m2, z ident. 
številko dela stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži 
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu, Ljub ljanska 
cesta 21, Kočevje.

Prostor leži v prvem nadstropju objekta, ki je bil 
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preure-
diti v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni 
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje 
stroške. Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno, 
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne 
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi 
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno 
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslov-
nega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Nepremič-
nina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi 
vpisana kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. z ID 
znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577 – Kočev-
je; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
28.356,00 EUR.

6. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – nezasedeni (po-
slovno-stanovanjski), prostor, v izmeri 82,67 m2, z ident. 
številko dela stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v 4. etaži 
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljub ljanska 
cesta 21, Kočevje.

Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil 
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti 
v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogod-
bi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške. 
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je central-
no iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni 
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti ko-
munalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega 
poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). 
Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemlji-
ški knjigi vpisan kot etažna lastnina Telekom Slovenije, 
d.d. z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o. 1577 
– Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.
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Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
30.192,00 EUR.

7. Vače 28 in 28.a – poslovni prostor površi-
ne 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), 
na naslovu Vače 28 in Vače 28.a, 1252 Vače; vpisa-
no v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID 
znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina 
Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemlji-
šče (stavbišče, dvorišče), v deležu 9540/100000 ozi-
roma skupaj 32,91 m2, od celote, na zemljiščih z ID 
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 
1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predme-
tnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni 
prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Po-
slovni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno 
napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. 
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na 
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo 
objekta (ogrevanje, voda ...) za potrebe predmetnega 
poslovnega prostora.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na telefonski številki, 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
34.480,00 EUR.

8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v 
objektu stolpič), v kompleksu tk center Trbovlje, skupne 
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolu-
cije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871- 1662/0-1, 
k.o. 1871 – Trbovlje, in dvorišče z ID znakom nepremič-
nine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v ze-
mljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt, 
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in po-
slovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih 
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni 
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; 
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani ku-
pec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške 
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za 
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, 
kanalizacija, ogrevanje …).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
186.240,00,00 EUR.

9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi 
tk center Krško, površine 305,03 m2, in garaža površi-
ne 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pri-
padajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepre-
mičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, ze-
lenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in 
funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče 
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine 
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so 
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepre-
mičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije, 
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 131.200,00 EUR.

10. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslov-
ni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2, v 2. nad-
stropju, in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta, na 

naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremič-
nine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju so vpisani 
v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del stavbe z identi-
fikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova Gorica, in prvo 
parkirno mesto z oznako 2394-582-81, k.o. Nova Gorica, 
ter drugo parkirno mesto z oznako 2304-582-82, k.o. 
Nova Gorica. Objekt, v katerem se nahajajo predmetni 
poslovni prostori in parkirna mesta, je zgrajen leta 1995. 
Navedene nepremičnine so zasedene oziroma oddane 
v najem najemniku – zato se izbranega kupca oziroma 
novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni 
pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje 
kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca, ki iz-
hajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 216.800,00 EUR.

11. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosob-
no stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, dnevna 
soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet), 
v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID znakom 
nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na zemljišču z ID 
znakom nepremičnine 105-1307/0-0, k.o. 105 Murska 
Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe, 
ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje v zemljiški knjigi 
ni vpisano na ime prodajalca – prodajalec razpolaga 
s kopijo kupoprodajne prodajne pogodbe o nakupu sta-
novanja. Potrebna bo ureditev lastniških listin za vpis 
lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma 
zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
39.245,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 19. 9. 2013. Za pra-
vočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 19. 9. 2013, do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo 
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega doku-
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menta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen 
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) 
in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasi-
tveni list,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z na-
kupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni 
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – poči-
tniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 3),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje 
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljav-
ne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremič-
nino pod zaporedno št. 10).

Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbira-
nju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 
premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz 
naslova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 30. 11. 2013.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan, 
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana,

– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem 
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na 
tel. 01/234-13-68, ga. Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

 Ob-3431/13

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.Ljub ljana.si/ 
od dne 30. 8. 2013 do dne 14. 9. 2013.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne na-
jemnine:

Poslovni prostori:
1. Mestni trg 2
Oddajamo poslovni prostor površine 125,33 m2 

za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena naje-
mnina za poslovni prostor za mesec avgust 2013 zna-
ša 20,00 EUR/m2, kar znaša 2.506,60 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, da 

o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene 
najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslov-
nem 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 je najemnik dolžan usposobiti za 
obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potreb-
na dovoljenja z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mese-
cih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo 
bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno 
izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev 
vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem 
dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema 
poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja 
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem 
prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapi-
sniškega prevzema ključev poslovnega prostora.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje 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 pro-

storu 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,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih 
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, 
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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). Veljavnost garancije mora biti vsaj 
do od 14. 9. 2014.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, pod-
pisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslov-
nega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, 
ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka 
za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času 
uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na 
poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z ome-
jeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej 
naštetih pravnih sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo 
obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega 
lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno 
številko osebnega računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) 
o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo 
najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslov-
ne 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 
14. 9. 2014.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih 

let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora 

v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 

stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega 
zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic 
na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem 
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje de-
javnosti 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 na-
slov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek 
za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrež-
je 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba 
za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija 
(naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora 
______ ». Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 14. 9. 
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 nepo-
polne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obrav-
navalo.

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 torek, dne 

17. 9. 2013 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo 
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 14. 9. 

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
Torek 3. 9. 2013 9. Mestni trg 2

Mestna občina Ljub ljana

Št. 0133/2013 Ob-3463/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
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Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina:

Posamezni del stavbe z id. št. 1728-214-5 – sta-
novanje, v izmeri 24,10 m2, v II. nadstropju (3. etaži) 
v stavbi z naslovom Stari trg 21 v Ljub ljani, s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in na 
pripadajočem zemljišču.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za pred-
metno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 36.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotne-

ga zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana št.: 
01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600006, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepre-
mičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 17. 9. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine Stari trg 21, Ljub ljana« na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub-
ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600006, z navedbo »plačilo varšči-
ne – javno zbiranje ponudb Stari trg 21, Ljub ljana – in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86.

Ogled nepremičnine bo dne 11. 9. 2013, med 11. 
in 11.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 19. 9. 2013, s pričetkom ob 11. uri na sedežu orga-
nizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanj-
skega sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana: www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad 
 Mestne občine Ljub ljana
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Št. 0132/2013 Ob-3464/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine 

Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina:

Posamezni del stavbe z id. št. 1721-252-905 – sta-
novanjska enota, v izmeri 42,85 m2, v I. nadstropju (pod-
strešje), v stavbi z naslovom, Rimska cesta 17 v Ljub-
ljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih 
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

2.2. Nepremičnina je delno v posesti prodajalca. 
Del stanovanjske enote – sobo, v izmeri 17 m2, proti-
pravno zaseda etažni lastnik sosednjega posameznega 
dela. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna 
lastnina za predmetno stavbo še ni vzpostavljena in 
vpisana v zemljiško knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 17.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-0100000114, sklic 
na številko 7560-13-600005, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Ku-
pec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške 
davka na promet z nepremičnino, stroške notarske ove-

ritve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 17. 9. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine Rimska 17, Ljub ljana« na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub-
ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600005, z navedbo »plačilo varšči-
ne – javno zbiranje ponudb Rimska 17, Ljub ljana – in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86.

Ogled nepremičnine bo dne 11. 9. 2013, med 10. in 
10.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 19. 9. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu 
organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stano-
vanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
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opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana: www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

Št. 0134/2013 Ob-3465/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine 

Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina:

Predmet prodaje je stanovanje s pripadajočo kletno 
shrambo, v skupni izmeri 40,17 m2, in se nahaja v I. nad-
stropju (1., 3. in 4. etaži) stavbe na naslovu Draga 37, 
Ljub ljana, z ID številko 1739-1945-3, skupaj s pripada-
jočim solastniškim deležem na posebnih skupnih delih 
z ID številko 1739-1945-7 in 1739-1945-9 ter pripada-
jočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih 
navedene stavbe.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za pred-
metno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 32.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-

šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotne-

ga zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana št.: 
01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600004, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepre-
mičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 17. 9. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine Draga 37, Ljub ljana« na na-
slov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600004, z navedbo »plačilo varščine – 
javno zbiranje ponudb Draga 37, Ljub ljana – in navedbo 
imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.
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6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86.

Ogled nepremičnine bo dne 11. 9. 2013, med 9. 
in 9.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 19. 9. 2013, s pričetkom ob 9. uri na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sejni 
sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana: www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

Št. 478-45/2013-11 Ob-3483/13

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1 in 
75/120) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13), Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Zreče za leto 2013, objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega 

zbiranja ponudb: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 
3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-po-
šta: info@zrece.eu.

2. Predmet prodaje in izklicna cena: nepremičnine 
po seznamu

2.1. Mansardno stanovanje v Vitanju
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanj-

ski stavbi in sicer posamezni del št. 17 v stavbi 101, 
k.o. 1095- Vitanje, z ID znakom 1095-101-17, v izme-
ri 41,05 m2, na naslovu: Na gmajni 2, 3205 Vitanje. 
Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi 
pravicami. Etažna lastnina je urejena.

Izklicna cena za stanovanje znaša 32.250,00 EUR. 
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

Višina varščine znaša 3.225,00 EUR.

Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 
izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina 
– stanovanje Vitanje«. Plačana varščina se izbranemu 
ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15. 
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom 
varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene 
v tem razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

2.2. Kompleks Obore, k.o. 1100 – Zreče
Predmet prodaje je kompleks dveh nezazida-

nih stavbnih zemljišč s parc. št. 886/42, z ID znakom 
1100-886/42-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 416 m2 in 
parc. št. 886/43, z ID znakom 1100-886/43-0, k.o. 1100 
– Zreče, v izmeri 89 m2. Nepremičnini nista obremenjeni 
s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški 
knjigi je urejeno.

Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posamezne 
nepremičnine ni možen) in nista komunalno opremljeni. 
V naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči pri-
merni, za gradnjo stanovanjskega objekta. Komunalni 
vodi so v neposredni bližini nepremičnine. Bodoči kupec 
se zavezuje zgraditi priključke s soglasji posameznega 
upravljavca komunalne infrastrukture.

Čez nepremičnino s parc. št. 886/42, z ID znakom 
1100-886/42-0, k.o. 1100 – Zreče je zgrajen magistralni 
vod za javni vodovod z jaški in zapornimi ventili v lasti 
Občine Zreče.

Kupec se z nakupom predmetnih nepremičnin hkra-
ti z izvedbo prenosa lastninske pravice na njegovo ime, 
zaveže ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca 
za namen gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora vo-
dovodnega sistema. Ustanovitev navedene služnosti je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Izklicna cena obeh nepremičnin v skupni izmeri 
505 m2 znaša 26.500,00 EUR (52,47 EUR/m2). V ceno ni 
vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Višina varščine znaša 2.650,00 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varšči-
na – kompleks obore«. Plačana varščina se izbranemu 
ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15. 
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom 
varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene 
v tem razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

2.3. Kompleks Mladinska ulica, k.o. 1100 – Zreče
Predmet prodaje je kompleks dveh nezazida-

nih stavbnih zemljišč s parc. št. 927/3, z ID znakom 
1100-927/3-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 426 m2 in 
parc. št. 935/21, z ID znakom 1100-935/21-0, k.o. 1100 – 
Zreče, v izmeri 594 m2. Nepremičnini nista obremenjeni 
s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški 
knjigi je urejeno.

Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posame-
zne nepremičnine ni možen) in v naravi predstavljata 
nezazidani stavbni zemljišči primerni, za gradnjo večsta-
novanjskega objekta. Komunalni vodi so v neposredni 
bližini nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje zgraditi 
priključke s soglasji posameznega upravljavca komu-
nalne infrastrukture.
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Izklicna cena obeh nepremičnin, v skupni izme-
ri 1.020 m2 znaša 53.450,00 EUR (52,40 EUR/m2). 
V ceno ni vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga 
plača kupec.

Višina varščine znaša 5.345,00 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varšči-
na – kompleks Mladinska ulica«. Plačana varščina se 
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, 
ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnje-
na v 15. dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, 
določene v tem razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

3. Pogoji prodaje:
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-ku-

pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogod-
be ne bodo mogoče.

Pri nepremičnini pod zap. št. 2.2. se kupec za-
veže ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca 
za namen gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora 
vodovodnega sistema.

Pri nepremičninah pod zap. št. 2.2. in 2.3., komu-
nalni prispevek za nepremičnine ni zajet v ceni in se 
bo obračunal glede na predložen projekt investitor-
ja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani 
ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, 
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo 
prispeti v zaprti kuverti najkasneje do torka, 17. sep-
tembra 2013 do 8.30 na naslov: Občina Zreče, Cesta 
na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – 
Javno zbiranje ponudb – zaporedno številko nepre-
mičnine za katero daje ponudbo npr. 2.1. stanovanje 
Vitanje ali 2.2. kompleks obore«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republi-
ke Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, 
ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega 
naslednje podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, 
EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopi-
jo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, 
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, 
transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika 
oziroma podpisnika pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna 
ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene;

– pravne osebe, ki imajo sedež v EU predložijo 
izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v EU;

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene na račun Občine Zreče;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič-
nine, za katero daje ponudbo, poznano.

c) Nepremičnine se prodajajo po načelu vide-
no-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in 
pravne napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-
ne (kompleksa) umakne ali dopolni do roka za sprejem 

ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika 
ponudbe se varščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj 
v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali ena-
kovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnje-
vanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel 
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo 
izveden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse 
pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 17. septembra 2013 

v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 
Zreče, in sicer:

ob 9. uri, za 2.1. – Mansardno stanovanje v Vi-
tanju,

ob 9.30, za 2.2. – Kompleks Obore,
ob 10. uri, za 2.3. – Kompleks Mladinska ulica.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se 

morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom po-
nudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala 
Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh 
po javnem odpiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba 

v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno 
kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun 
Občine Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri Banki 
Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. Občina Zreče bo 
izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pra-
vice na nepremičnini (kompleksu) v zemljiško knjigo 
po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške 
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški 
notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje 
ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema 
obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogod-
bo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru 
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega 
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudni-
ka, ki pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-
daji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziro-
ma lahko ustavi začeti postopek prodaje za vse nepre-
mičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. 
V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina 
v roku 8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbi-

ranja ponudb in o predmetnih nepremičninah dobite 
pri Mateji Čremošnik, e-pošta: mateja.cremosnik@zre-
ce.eu, po tel. 03/757-17-05 ali 051/610-371.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem te-
lefonskem dogovoru.
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Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni 
strani Občine Zreče: www.zrece.eu.

Občina Zreče

Št. 13-0406 Ob-3487/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in 8. člena Sta-
tuta Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 17/10, 19/10) 
objavlja Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 
Hrastnik, ki jo zastopa župan Miran Jerič

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 
Hrastnik, matična št. 5880181000, ID za DDV: SI 
83246274

2. Predmet prodaje: prodaja se nezazidano stavb-
no zemljišče na območju Sp. Marnega, cona B, ki za-
jema parc. št.: 614/25 – travnik, v izmeri 9 m2, 614/23 
– pašnik, v izmeri 58 m2, 611/12 – travnik, v izmeri 
96 m2, 613/5 – pašnik, v izmeri 277 m2, 613/4 – pašnik, 
v izmeri 77 m2, 1233/9 – pot, v izmeri 92 m2, vse k.o. 
1857 Marno. Osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, podrobnejša namenska raba: območje za 
stanovanja, razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemlji-
šča št. 3501-181/2013, z dne 29. 7. 2013.

3. Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so pred-
met prodaje znaša 27,00 €/m2, kar skupaj znaša 
16.443,00 €.

V izhodiščni ceni ni zajet 22 % DDV, ki ga je kupec 
dolžan, poleg kupnine plačati na ponujeno ceno.

Nepremičnina se odprodaja po načelu »videno-ku-
pljeno«. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da 
mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepre-
mičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova nasproti 
prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih 
zahtevkov.

V postopku javnega zbiranja ponudb se bo najprej 
ugotovil najugodnejši ponudnik.

4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 

pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici 
EU, fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije 
oziroma druge države članice EU in samostojni pod-
jetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji 
oziroma drugi državni članici EU ter tujci, ki jih določa 
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Držav-
ni zbor Republike Slovenije in ki izpolnjujejo pogoje 
za pridobite lastninske pravice na območju Republike 
Slovenije.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponu-

dniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali oddajo 
v sprejemni pisarni Občine Hrastnik. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen poštni naslov pošiljatelja. 
Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti 
do vključno 18. septembra 2013, do 17. ure. Ovojnica 
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan določen 
v tem razpisu se šteje za pravočasno.

Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine 
vidno navedeno: »Ne odpiraj- ponudba za nakup ne-
premičnine«

7. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek 

iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, 
samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave 
Republike Slovenije, fizične osebe potrdilo o državljan-
stvu,

– fizične osebe in samostojni podjetniki posame-
zniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davč-
no številko, številko transakcijskega računa,

– pravne osebe morajo v ponudbi navesti nasle-
dnje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično 
številko, številko transakcijskega računa, navedbo za-
konitega zastopnika in podpisnika pogodbe,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb,

– ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez 
22 % DDV), ne sme biti nižja od izhodiščne cene,

– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– original dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po razpisni 

dokumentaciji).
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo 

ponudbe vplačati varščino v višini 10 %izhodiščne vre-
dnosti nepremični iz javnega razpisa. Varščino je po-
trebno nakazati na 01234-0100018218, sklic 2010-000. 
Potrdilo oziroma kopijo potrdila o plačilu varščine mora 
ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le po-
nudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varšči-
na bo, po končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana 
v kupnino, neizbranim ponudnikoma bo vrnjena brez 
obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega po-
nudnika.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: 
prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, 
ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno ozi-
roma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, 
ki je enaka izhodiščni ceni.

V primeru, da bosta prispeli dve ponudbi, ki bosta 
hkrati najvišji, se bo postopek izbire med njima nada-
ljeval s pogajanji, seveda ob predhodnem preverjanju 
in izpolnjevanju ostalih razpisnih pogojev.

10. Odpiranje ponudb in postopek za izbor naj-
ugodnejšega ponudnika je javen. Odpiranje ponudb 
in postopke za izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila tri članska komisija, katero imenuje župan. 
Javno odpiranje ponudb ob dne, 20. septembra 2013, 
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Hrastnik. Pri odpiranju 
lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter 
pooblaščenci s pooblastili.

Komisija bo po zaključku postopka predlagala žu-
panu izbor najugodnejšega ponudnika.

11. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Hra-
stnik sklenila prodajno pogodbo v 15. dneh po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe 
v navedenem roku, Občina Hrastnik zadrži njegovo 
varščino. Prodajalec si v tem primeru pridružuje pra-
vico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnej-
šega ponudnika.

12. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec9 je dolžan kupnino po-

ravnati Občini Hrastnik v roku 15. dni od izstavitve 
računa s strani Občine Hrastnik. Plačana varščina se 
uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobre-
stno v kupnino v prodajni pogodbi.
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Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru zamude 
plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od 
dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in 
posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško 
knjigo. Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, 
ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine bo predlagal 
prodajalec.

13. Stroške overitve in vložitve zemljiško-
knjižnega predloga iz naslova prodajne pogodbe krije 
prodajalec. Stroške 22 % DDV krije kupec.

14. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, 
ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepra-
vočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne 
ponudbe bo komisija, pristojna za izbor najugodnej-
šega ponudnika izločila in o tem obvestila ponudnika. 
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v na-
sprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo 
vplačana varščina.

15. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu 
odpiranja ponudb.

16. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za 
prodajo ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim 
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma 
ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom 
brezobrestno povrne že plačana varščina.

17. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo 
v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo na Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
1430 Hrastnik, v sprejemni pisarni v času uradnih ur 
(ponedeljek, torek, četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 
7. do 17. ure in petek od 7. do 13. ure) ali na spletni 
strani: www.hrastnik.si, pod rubriko: Javni razpisi in 
naročila.

Kontaktna oseba: Andreja Pavlič Udovč, 
tel. 03/56-54-350, e pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si.

Občina Hrastnik

 Ob-3492/13

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o do-
deljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 114/06, 11/09, 81/11) in 
javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
(Ogledalo št. 90, ter Uradni list RS, št. 84/12) objavlja

prednostno listo upravičencev
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinj-
stva so glede na socialne razmere po 9. členu Pra-
vilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
oproščena plačila lastne udeležbe in varščine)

Zap. št. Ime in priimek vlagatelja Št. točk
1 Zdenka Miklavc 495
2 Vincencij Lever 430
3 Vida Kolar 410
4 Andreja Ovtar 380
5 Ivan Brložnik 370
6 Marko Zupanc 340
7 Daniela Grahovac 340
8 Andreja Golčman 330
9 Bojan Kukovič 330

10 Sanja Ramšak 320
11 Iris Jelen 320
12 Veronika Prevolšek 300
13 Danica Adamič 290
14 Milena Terglav 290
15 Marta Mlinarič 280
16 Mihaela Senegačnik 280
17 Slavči Gal 270
18 Katarina Zuanič 260
19 David Kresnik 255
20 Blaž Krajnc 230
21 Janez Šturm 230
22 Danilo Pukel 200
23 Alen Prevolnik 140

Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako šte-
vilo točk, imajo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno 
bivališče na območju Občine Vojnik.

Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja 
dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upošte-
vaje površinske normative, navedene v razpisu.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina po-
novno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje 
merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega sta-
novanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki 
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in 
se prosilca črta s seznama upravičencev.

Občina Vojnik

Št. 163-2/11 Ob-3509/13

Na podlagi drugega odstavka 180. člena Statuta 
Univerze v Ljub ljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 
72/06 (76/06 – popr.), 59/07 (82/07 – popr.), 81/07, 
5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 
47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 56/12, 50/12, 
106/12, 35/13) “Ekonomska fakulteta, Kardeljeva plo-
ščad 17, preklicuje veljavnost izdane diplomske listine 
Univerze v Ljub ljani Ekonomske fakultete, 2582 z dne 
25. 11. 2005 na ime Boštjan Pavec”.

Ekonomska fakulteta 
Univerza v Ljub ljani
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 Ob-3481/13

Popravek
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000 Ljub ljana 

objavlja popravek skrajšanega letnega poročila, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 47, dne 31. 5. 2013

Prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR 

brez centov
I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega pro-

računa 255,99
2. Prihodki iz proračuna lokal-

nih skupnosti 23.913,77
CELOTNI PRIHODKI 24.169,76

II. ODHODKI
1. Storitve 20.280,46
2. Drugi stroški in izredni 

odhodki 4.014,93
CELOTNI ODHODKI 24.295,39

III. PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI /

IV. PRESEŽEK ODHODKOV 
NAD PRIHODKI 125,63

Zeleni Slovenije

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-4/2013/5 Ob-1583/13

Pravila Sindikata KŽI družbe Sadjarstvo Lenart, 
z matično št. 5994578000 in sedežem na naslovu Indu-
strijska ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ki 
so v hrambi pri Upravni enoti Lenart, na podlagi odločbe 
št. 005-2/93 z dne 20. 4. 1993 in vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zaporedno št. 2, se z dnem 13. 2. 
2013 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-44/2013-4 Ob-3337/13

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Moste-Polje, 
z dnem 6. 8. 2013, sprejme v hrambo statut z nazivom 
»Statut Sindikata bivših delavcev Emone« in ga vpiše 
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno števil-
ko 162 za sindikat z imenom: Sindikat bivših delav-
cev Emone, kratico: SBDE in sedežem: Šmartinska 
cesta 130, Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-3460/13

Ljubica Stanković s.p. kot samostojni podjetnik s fir-
mo Čiščenje Ljubica Stanković s.p. s sedežem Rožna 
dolina, cesta II 39, Ljub ljana, matična št. 3118991000, 
davčna številka: 81469578, v skladu z drugim odstav-
kom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo do-
ločbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno 
objavljam, da nameravam v skladu z določbo 668. člena 
ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati 
na novo kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovila zaradi 
prenosa premoženja podjetja. Predvidena firma nove 
družbe, ki jo bom ustanovila s preoblikovanjem podjetja 
bo Stanković čiščenje d.o.o., sedežem Rožna dolina, 
cesta II 39, Ljub ljana ter skrajšano firmo Stanković d.o.o.

Kot samostojni podjetnik bom prenehala poslovati 
z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podje-
tja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa pre-
nehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba 
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela vsa sred-
stva in obveznosti podjetja do virov sredstev in vstopila 
v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem 
podjetnika.

Ljubica Stanković s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 1221/2013 Ob-3502/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub ljane, opr. št. 
SV-1221/2013 z dne 27. 8. 2013, sta bili nepremičnini 
ID znak 1739-493-24 – 3,5-sobno stanovanje, v izme-
ri 107,14 m2, ter ID znak 1739-493-48 – kletna shramba, 
v izmeri 10,81 m2, oboje v stavbi na naslovu, Litostrojska 
ulica 28, Ljub ljana, ki stoji na parc. št. 1940/0, k.o. 1739 
Zgornja Šiška, v solasti zastaviteljev Gregorja Plevni-
ka, Dol pri Ljub ljani, Videm 51 in Mojce Djorić, Kranj, 
Ulica Juleta Gabrovška 23, vsakega do 1/2, na podlagi 
prodajne pogodbe z dne 1. 8. 2013, sklenjene s proda-
jalcem Alešem Komeljem, Šmidova ulica 12A, Kranj, 
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne banke Maribor 
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična 
št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
100.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 36/2009-29 Os-6646/10

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. In 36/2009 z dne 4. 6. 2010, je bil 
dne 16. 6. 2010 opravljen v korist upnika Aljoša Grom, 
Verd 44 b, Vrhnika, rubež stanovanja št. 7, na naslovu, 
Moškričeva 44, Ljub ljana, v izmeri 53,56 m2, last dolžni-
ka Dolamič Dušana, Moškričeva 44, Ljub ljana. Zapisnik 
o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 10. 2010

VL 28522/2011 Os-3271/12

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
8. 12. 2010, opr. št. VL 28522/2011, je bil dne 13. 2. 
2012 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske 
storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z ne-
premičninami d.o.o., Dunajska c. 101 Ljub ljana, rubež 
stanovanja št. 3 v 1. nadstropju, Mestni trg 25, Ljub ljana, 
številka stavbe 57, k.o. 1728, Ljub ljana mesto, last dol-
žnika Stanislava Oven, Dolenje Laknice 15a, Mokronog 
- Trebelno, do 1/12 v tretji etaži.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 6. 2012

In 1335/2011 Os-3155/13

V izvršilni zadevi upnika Javni medobčinski stano-
vanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, proti dolžni-
ku Simonu Žgalin, Radvanjska cesta 61, Maribor, zaradi 
izterjave denarne terjatve v višini 0,00 EUR s pripadki, 
se na podlagi sklepa o razrešitvi in določitvi novega za-
časnega zastopnika dolžniku postavi začasni zastopnik 
Jure Razgoršek, odvetnik iz Maribora, s pisarno na Lin-
hartovi ul. 6, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

VL 218721/2011 Os-3413/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil 
telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa 
Maksimilijana Držečnika (p.p.1593) 9, Maribor, proti dol-
žniku: Bojan Zelnik, Celjska ulica 20, Ljub ljana, ki ga za-
stopa zakonita zastopnica odvetnica Nada Burić, Puhar-
jeva 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 1.382,75 EUR, sklenilo:

dolžniku Bojanu Zelnik, Celjska ulica 20, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 

Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nada 
Burić.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 7. 2013

Oklici dedičem

I D 449/2011 Os-2335/13

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Alberti Kavčič, upokojenki, rojeni 
29. 11. 1918, državljanki RS, vdovi, umrli 26. 5. 2011, 
nazadnje stanujoči Podreber 36, Naklo.

Pokojna je bila poročena z Gvidonom Kavčičem, ki 
je umrl pred njo in nista imela potomcev. Imela je sestro 
Vido Kurent, rojeno 1. 4. 1922, umrlo 19. 7. 1986. Tudi 
ona ni zapustila potomcev. Sodišču ni znano, ali obstaja-
jo dediči III. dednega reda, to so zapustničine tete in stri-
ci oziroma njihovi potomci po očetovi in materini strani.

Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 4. 2013

I D 704/2012; Okrajno sodišče v Kranju Os-3153/13

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Jožefu Langusu, rojenem 29. 4. 
1883, umrlem 30. 11. 1953, nazadnje stanujočem Sveta 
Neža 3, Tržič.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato nastopi za-
konito dedovanje. Po podatkih smrtovnice iz registra 
prebivalstva Upravne enote Kranj, podatki o sorodnikih 
zapustnika niso znani.

Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju 
sodišče poziva zapustnikove pravne naslednike oziroma 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2013

I D 534/2011 Os-5690/11

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Avgustu Duhovnik, ro-

Objave sodišč
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jen 10. 8. 1886, umrl 16. 3. 1945, nazadnje stanujoč 
Vaše 40, Medvode.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je po njem 
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti 
poročen z Elso Duhovnik, ki je že pokojna, ter je zapu-
stil štiri otroke: Augusta Franza Cirila Duhovnika, Zlato 
Marijo Antonijo Duhovnik, ki sta oba umrla samska in 
brez potomcev, Danico Elisabeth Tewell in Oskarja An-
dreja Karola Duhovnika, ki je tudi že pokojen. Zapustni-
kov sin Oskar Andrej Karol Duhovnik je zapustil ženo 
Mario Adelheid Duhovnik ter hči Lorraine Duhovnik in 
sina Oskarja Duhovnika, vsi živeči v tujini na neznanih 
naslovih. Kot zakoniti dediči pridejo torej v poštev za-
pustnikova hči Danica Elisabeth Tewell, zapustnikova 
snaha Maria Adelheid Duhovnik ter zapustnikova vnuka 
Lorraine Duhovnik in Oskar Duhovnik.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva navedene dediče 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 22. 11. 2011

D 164/2012 Os-1481/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Pungerčar Stanislavu, 
rojenem 28. 10. 1950, z zadnjim bivališčem na naslovu, 
Drečji Vrh 8, Trebelno, sta se dediča I. dednega reda 
dedovanju po zapustniku odpovedala, tako, da so do 
dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda, ne-
znanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po 
pokojnem Pungerčar Stanislavu, da se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 6. 2. 2013

Oklici pogrešanih

N 37/2012 Os-3401/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Nevio Kocjančič, Dol pri Hrastovljah št. 16, Črni Kal, ki 
ga zastopa Jasna Rajčevič iz Kopra, zoper nasprotnega 
udeleženca Josipa Šav, neznanega bivališča v Ameriki, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman 
iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotne-
ga udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 
11. 6. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Šav Josipa, sina Ivana, rojenega 27. 8. 1865 
v Dolu, 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 11. 6. 2013

N 48/2012 Os-3403/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postop-
ka Majde Lever, Ulica Okt. revolucije 18d, Izola, ki jo 
zastopa Špela Bauman, odvetnica odvetniške pisarne 
mag. Gregorja Velkaverha iz Kopra, zoper nasprotnega 
udeleženca Jožefa (Josipa) Korena, iz Podgorja, ki ga 
zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman iz 
Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotne-
ga udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 
9. 7. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Jožefa (Josipa) Korena, rojenega 9. 3. 1886, iz 
Podgorja, 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 9. 7. 2013

N 60/2012 Os-3406/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: 
Drago Vovk, Osp št. 20, Črni Kal, ki ga zastopa poobla-
ščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotno udeleženko 
Ano Vodopivec, poročeno Krašovec, neznanega bivali-
šča v Ameriki, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer 
Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogre-
šane nasprotne udeleženke za mrtvo, po opravljenem 
naroku dne 9. 7. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotne udele-
ženke Ane Vodopivec, poročene Krašovec, rojene leta 
1896 v Ospu, neznanega bivališča v Ameriki, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se pozi-
va, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2013

N 14/2012 Os-4831/12

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je 
na predlog predlagatelja Molnar Štefana, Motvarjev-
ci 59, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogre-
šanega Pal (Pavel) Molnar, rojen 12. 6. 1923 v Čentibi, 
očetu Vendlu Molnarju in materi Rozalii Molnar, sedaj 
neznanega bivališča.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 11. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Djulkič Sanela, Benedičiča 2, Jesenice, zavaroval-
no polico, št. 50500129605, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnm-331834

Flakus Vera, Focheva ulica 48, Maribor, zavaroval-
no polico, št. 50500059821, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnj-331837

Hauptman Dušan, Grbinska cesta 66a, Litija, zava-
rovalno polico, št. 50500088097, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnc-331844

Klopčič Anže, Vače 51, Vače, zavarovalno polico, 
št. 50500125704, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnn-331883

Korman Goran, Apače 306A, Lovrenc na Dravskem 
polju, zavarovalno polico, št. 50500011525, izdala zava-
rovalnica Slovenica življenje, d.d. gnr-331879

Lepener-Breznik Silvija, Šentjanž 47, Šentjanž pri 
Dravogradu, zavarovalno polico, št. 505000404476, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnb-331845

Lorger Borut, Prešernova ulica 6, Šmarje pri Jelšah, 
zavarovalno polico, št. 41601005032, izdala zavaroval-
nica KD Življenje, d.d. gnq-331830

Šaubert Boris, Ulica Zore Ragancinove 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 41601004301, izdala za-
varovalnica KD Življenje. gnu-331826

Tuljak Aleksandra, Benčičeva ulica 17, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 70000074635, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnr-331829

Zerina Kojić, Rusjanov trg 2, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500069804, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gns-331853

Spričevala preklicujejo

Dodič Ana Kristina, Kalce 5a, Logatec, indeks, 
št. 18070642, izdala Filozofska fakulteta. gnx-331873

Domanjko Mateja, Andrenci 1, Cerkvenjak, indeks, 
št. 81668571, izdala EPF MB. gnn-331858

Jager Urban, Letuš 6, Šmartno ob Paki, indeks, iz-
dala ŠC Šentjur, Višja strokovna šola, leto izdaje 2011. 
gnz-331846

Kranjc Jernej, Rožna dolina cesta 4/56, Ljub ljana, 
indeks, št. 71060097, izdala Biotehniška fakulteta, 
v Ljub ljani. gnq-331855

Kranjec Nina, Črtomirova ul. 3, Ljub ljana, indeks, 
št. 20100176, izdala Pravna fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2010. gnu-331876

Ovčar Vesna, Ulica Mire Miheličeve 18, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika Kajuha 
v Ljub ljani, izdano leta 2005. gne-331867

Singer Gea, Privoz 4, Ljub ljana, indeks, 
št. 20110327, izdala Pravna fakulteta. gnh-331839

Šmigoc Barbara, Klemenova ulica 99, Ljub ljana, 
indeks, št. 31110071, izdala Fakulteta za farmacijo, leto 
izdaje 2011. gnv-331875

Preklici

Vadnjal Klemen, Oljčna ulica 17, Izola - Isola, in-
deks, št. 32090132, izdala Naravoslovno tehniška fa-
kulteta, leto izdaje 2009. gnv-331825

Drugo preklicujejo

Basarić Zvezdan, Poljane 80, Nova gradiška, cer-
tifikat za zidanje in ometavanje NPK, številka 694, izdal 
Center za poslovno usposabljanje. gnf-331841

DINIT d.o.o., Tomažičeva ulica 4A, Izola - Isola, 
štampiljko kvadratne oblike dim. 2,5 cm, z vsebino: Dinit 
d.o.o. Tomažičeva 4a, 6310 Izola Slovenija, ID za DDV 
SI80472613, z evidenčno št. 1. gnn-331833

Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, Dovo-
lilnici št. 0888 in št. 1542 z oznako 070/11 (pridobljeno 
l. 2013), izdala Gospodarska zbornica. gnu-331851

F.M.T. d.o.o., Gačnik 52B, Pesnica pri Mariboru, 
licenco št. GE005112/06186/004, za vozilo SCANIA 
R 500, reg. št. MB CU 451. gnp-331881

F.M.T. d.o.o., Gačnik 52B, Pesnica pri Mariboru, 
licenco št. GE005112/06186/005, za vozilo SCANIA 
R 500, reg. št. MB LK 553. gno-331882

Gavranović Christian, Ižanska cesta 440 h, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009213001, iz-
dal Cetis Celje. gnz-331871

Hudobivnik Tinko, Ulica Juleta Gabrov-
ška 23, Kranj, Certifikat, NPK varnostnika, iz-
dan dne 15. 7. 2013, številka C71685, z oznako 
0010772011-068-2013-71685/0010772011. gnv-331850

Jeras David, Šmartno 9, Ljub ljana Šmartno, štu-
dentsko izkaznico, št. 63060093, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko v Ljub ljani. gnf-331866

Jerlah Jan, Veliko Mlačevo 71, Grosuplje, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnd-331868

Jovičić Dobrivoje, Topole 25A, Rogaška Slati-
na, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 615088, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 
2000. gny-331847

Koren Tara, Kešetovo 13 a, Trbovlje, študentsko 
izkaznico, št. 01009438, izdala Pedagoška fakulteta 
v Ljub ljani. gnw-331874

Kotnik Urška, Podgorje 23b, Podgorje pri Slovenj 
Gradcu, študentsko izkaznico, št. 18110441, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gne-331842

Kuna-Renttrans, d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, 
licenco št. GE005201/4630, za vozilo 007, reg. št. CE 
UH-554. gnj-331862

Kuna-Renttrans, d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, 
licenco št. GE005201/4630, za vozilo 006, reg. št. CE 
E2-13M. gni-331863

Lampreht Urša, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 37001073, izdala Veterinarska fakul-
teta. gnt-331827

Leben Mitja, Kajuhova ulica 57, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 23110394, izdala Fakulteta za strojni-
štvo v Ljub ljani. gng-331865
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Lebeničnik David, Okrog 19a, Grobelno, študentsko 
izkaznico, št. E5007886, izdala UM FERI. gnt-331877

Merčun Aljaž, Bišče 1, Domžale, študentsko iz-
kaznico, št. 41100243, izdala Medicinska fakulteta. 
gnt-331852

Mezgec Martina, Rimska cesta 22, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41090249, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gns-331878

Mivšek Rajko s.p., Mizni dol 22, Vrhnika, izvod licen-
ce skupnosti za tovorno vozilo TAM, št. 010276/002, reg. 
št. LJ NF-697, veljavnost do 23. 9. 2015. gnk-331861

Nemec Kristijan, Zg. Voličina 63, Voličina, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500007835001, izdal Cetis, 
d.d. Celje. gnw-331849

Oven Nina, Srebrničeva 36, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 32040294, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gno-331857

Peharc Rebeka, Za jezom 11, Tržič, študentsko 
izkaznico, št. 01009121, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnp-331856

Petančič Aljaž, Ulica bratov Gerjevič 1, Brežice, 
študentsko izkaznico, št. 30016230, izdala Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo. gnd-331843

Peterle Stanko, Cerovec pri Trebelnem 19, Trebel-
no, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014801001, 
izdal Cetis, d.d. Celje. gnl-331860

PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Du-
najska 50, Ljub ljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike 
z vsebino: PETROL 268 Petrol d.d., Ljub ljana 1527 Ljub-
ljana, Dunajska cesta 50. gnl-331835

PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Du-
najska 50, Ljub ljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike 
z vsebino: PETROL 206/a Petrol d.d., Ljub ljana 1527 
Ljub ljana, Dunajska cesta 50. gnk-331836

PMC Institut, Trnovlje 49, Cerklje na Gorenjskem, 
štampiljko pravokotne oblike, dim. 4 x 2 cm, z logotipom 
PMC INSTITUT, napisom PMC INSTITUT, Trnovlje 49, 
4207 Cerklje na Gorenjskem, s številko 2. gnq-331880

Potočnik Mateja, Sopotnica 9, Selca, študentsko 
izkaznico, št. 41110100, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnm-331859

Povšič Veronika, Grgar 72/D, Grgar, študentsko 
izkaznico, št. 11300146, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Zdravstvena fakulteta. gno-331832

PRO BAU d.o.o., Stanetova ulica 27, Celje, štam-
piljko pravokotne oblike 4,5 x 2,5 cm z vsebino: PRO 
BAU strojne inštalacije in gradbeni inženiring d.o.o. CE-
LJE. gnh-331864

Pušavec Anja, Gasilska cesta 32, Šenčur, študent-
sko izkaznico, št. 20060587, izdala Pravna fakulteta. 
gny-331872

Singer Gea, Privoz 4, Ljub ljana, študentsko izkazni-
co, št. 20110327, izdala Pravna fakulteta. gng-331840

Stanič Maša, Krošljeva ulica 14, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 01010130, izdala Pedagoška fakulteta 
v Ljub ljani. gnb-331870

Stražar Petra, Preserje pri Zlatem polju 7, Lukovica, 
študentsko izkaznico, št. 61262034, izdala Pedagoška 
fakulteta Maribor. gns-331828

Šendlinger Tjaša, Stročja vas 68, Ljutomer, študent-
sko izkaznico, št. 61264063, izdala Pedagoška fakulteta 
Maribor. gnc-331869

Šiška Alja, Potok 59, Straža, študentsko izkaznico, 
št. 20110355, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljub-
ljani. gnp-331831

Škofic Vinko, Cesta na Belo 31a, Kranj, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500004057001, izdal Cetis, 
d.d. Celje. gnx-331848

Špan Petra, Visoče 6, Planina pri Sevnici, študent-
sko izkaznico, št. 41060061, izdala Medicinska fakulteta 
v Ljub ljani. gnr-331854

Zupančič Klara, UVD 11, Kočevje, študentsko iz-
kaznico, št. 18120140, izdala Filozofska fakulteta. 
gni-331838
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