Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814021, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2013.10.25 12:44:46 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

88

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

25. 10. 2013

ISSN 1318-9182

Leto XXIII

Javni razpisi
Št. 8017-6/2013-6

Ob-4007/13

Obvestilo o zaprtju razpisa
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dnem 25. 10. 2013 objavlja zaprtje Javnega
razpisa za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 28. 6.
2013 (Ob-3015/13), spremembe in dopolnitve objavljene
v Uradnih listih RS, št. 67 z dne 9. 8. 2013 (Ob-3311/13)
in št. 78 z dne 20. 9. 2013 (Ob-3671/13).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 354-17/2013

Ob-4047/13
Spremembe

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013, 78/13 z dne 20. 9. 2013.
1. Točka II. se spremeni tako, da glasi:
»Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode do 49 PE (populacijskih enot) v Občini Brežice v skladu s pogoji tega
razpisa.«
2. Prva alineja točke III. 1. se spremeni tako, da
glasi:
»– fizične osebe (gospodinjstva, ne velja za samostojne podjetnike), ki so lastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi s stalnim prebivališčem v Občini Brežice,«
3. V točki III. 2. se na koncu doda nova, deseta
alineja, ki se glasi:
»V primeru, če več upravičencev gradi skupno malo
čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki je v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo za svoj
delež sofinanciranja vsak upravičenec posebej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za
posamezni objekt ali stanovanje največ 2.800,00 EUR
z DDV.«
4. V točki III. 4. se spremeni prvi odstavek tako, da
se glasi:
»Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od
1. 10. 2012 do 30. 10. 2013 in se jih izkazuje s kopijami računov.«

5. V točki III. 4. se spremeni tretji odstavek tako,
da glasi:
»Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezne mkčn zmogljivosti 1-5 PE znaša največ
2.800,00 EUR z DDV, za posamezno mkčn zmogljivosti
6-49 PE pa največ 3.500,00 EUR z DDV.«
6. V točki VI. se spremeni prvi odstavek tako, da
glasi:
»Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 4. 11. 2013
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice. 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 oddano v sprejemni pisarni Občine
Brežice.«
Občina Brežice
Ob-4055/13
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07,
56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v nadaljevanju: ZUJIK) in
v skladu s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za
kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske distribucije
evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov
ter art kino programov za leto 2014 – JPR-KT-2014
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov ter mreže art kinematografov v letu 2014.
I. Sklop A. Kinematografska distribucija:
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih,
animiranih ali dokumentarnih filmov,
– kinematografska distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.
2. Cilj razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih,
animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje

Stran

2918 /

Št.

88 / 25. 10. 2013

dostopnosti in večje distribucije teh del na celotnem
ozemlju Republike Slovenije.
3. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma
v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje
kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promocijske aktivnosti.
4. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu A
Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa V Uradnem
listu RS do vključno sklenitve pogodbe.
5. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu A:
– filmi, za katere lahko distributer dobi finančno
pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti predvajani v redni
kinematografski distribuciji v kinodvoranah v Sloveniji na
najmanj 40 projekcijah najpozneje v obdobju enega leta
z začetkom kinematografske distribucije, vendar mora
z redno distribucijo začeti najpozneje do 15. 11. 2014,
– filmi, ki so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere prijavitelj izkazuje pridobljeno pravico za kinematografsko distribuiranje na
ozemlju Republike Slovenije,
– posamezni prijavitelj lahko kandidira z največ tremi projekti,
– v okviru sofinanciranega projekta mora prijavitelj
zagotoviti distribucijo in prikazovanje podnaslovljene
oziroma sinhronizirane kopije v slovenščino.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno
vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot tri projekte,
se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispele prve, vse
naslednje vloge pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se
zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop A: kinematografska distribucija je skupaj
25.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 131150 – art kino in nakup filmov proračuna
ministrstva za kulturo v letu 2014 v delu, ki se nanaša
na sofinanciranje kinematografske distribucije.
7. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega
projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov,
ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme
preseči 5.000 EUR.
Upravičeni stroški so:
– stroški licence, nakupa ali izdelave največ dveh
35 mm filmskih kopij ali digitalnih kopij po DCI standardih filmov iz 1. točke besedila razpisa
– stroški tehnične obdelave filmov iz prve alineje te
točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– stroški promocije filma,
– stroški transporta filma.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev.
8. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire predlaganih projektov s področja
kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji
kriteriji:
– kvaliteta filma, 1–10 točk,
– kvaliteta in izvirnost promocije filma, 1–10 točk,
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– kritiške ocene in festivalske nagrade, 1–10 točk.
9. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje
kinematografske distribucije,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt in promocijski
načrt za leto 2014,
– obrazec št. 5 – vsebinski opis predloga,
– izjava št. 1 – da prijavitelj ni podjetje, ki izvaja
program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti
projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti ali EU,
– izjava št. 3 – izjava prijavitelja o zagotavljanju
lastnih sredstev,
– izjava št. 4 – o verodostojnosti navedenih podatkov,
– dokazilo o pridobljenih licenčnih pravicah za distribucijo filma na ozemlju Republike Slovenije,
– dokazila o uvrstitvi filma na najmanj dva mednarodna festivala in o morebitnih doseženih nagradah,
– dokazila o kritiških odmevih na film.
II. Sklop B: art kino programi
10. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje izvajanja programov prikazovalcev, ki zagotavljajo art kino
program z namenom spodbujanja prikazovanja evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij tretjih
držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov
v okviru enakomernega razvoja art kinematografov na
celotnem ozemlju Republike Slovenije.
11. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca
(kinematografa).
12. Razlaga pojmov:
– art kino program je program evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij tretjih držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov.
13. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu B:
Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za kinematografsko dejavnost najkasneje
na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno
sklenitve pogodbe.
14. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu B:
– prijavitelj deluje najmanj eno leto pred letom prijave,
– ima eno ali več platen,
– ima predvajalno tehnično opremo, ki omogoča
izvajanje projekcij s 35 mm filmskih kopij ali digitalnih
filmskih kopij po DCI standardih in ki ustreza profesionalnim standardom projekcije in udobja ali tehnično
opremo za predvajanje drugih formatov, ki jih za redno
kinematografsko distribucijo posameznega filma daje
distributer,
– v okviru svoje dejavnosti izvaja izključno ali delno
art kino program, kar mora biti iz vloge finančno in vsebinsko jasno razvidno,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi v okviru sofinanciranega programa zagotovil najmanj 30 % projekcij
iz nacionalne kinematografije in evropskih kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav.
15. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za sklop B: art kino programi je skupaj
97.441 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski
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postavki 131150 art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za leto 2014 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje art kino programov.
16. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega
projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov,
ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje vstopnic.
Odobreni znesek ne sme preseči:
– 10.000 EUR v primeru, da je prijavitelj v letu 2013
dosegel število projekcij filmov iz art kino programa nad
300 ter da enako oziroma večje število projekcij filmov
iz art kino programa načrtuje v letu 2014,
– 7.500 EUR v primeru, da je prijavitelj v letu 2013
dosegel število projekcij filmov iz art kino programa do
300 ter da enako oziroma večje število projekcij filmov
iz art kino programa načrtuje v letu 2014.
Upravičeni stroški so:
– stroški najemnine filmov iz art kino programa, ki
so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški promocije art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema digitalne predvajalne tehnike (formati, ki jih za redno kinematografsko distribucijo posameznega filma daje distributer), ki so v neposredni
povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema prostorov za kinodvorano v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– stroški poštnine in transporta, ki so v neposredni
povezavi z izvedbo projekta,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (kinooperaterji,
biljeterji), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta, v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– režijski in materialni stroški (stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta
in predstavljajo do največ 25 % celotnih stroškov projekta
v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja projekta.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški investicijske nadgradnje in stroški nabave
osnovnih sredstev.
17. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– kvaliteta art kino programa, 1–10 točk,
– kvaliteta promocije art kino programa, 1–10 točk,
– pomembnost prijavitelja glede na geografsko zastopanost dostopnost art kino programa na celotnem
ozemlju Republike Slovenije, 1–20 točk,
– število načrtovanih projekcij v okviru projekta,
1–5 točk
(– do 40 projekcij – 1 točka,
– od 41 projekcij do 100 projekcij – 2 točki,
– za vsakih 20 dodatnih projekcij prejme prijavitelj
1 točko, vendar je najvišje možno število točk 5).
18. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje
art kino programa,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt z načrtom filmskih predstav oziroma projekcij in promocijskimi dejavnostmi za leto 2014,
– obrazec št. 5 – vsebinska predstavitev predloga,
– obrazec št. 6 – poročilo o art kino programu v letu
2013 z navedbo števila projekcij, državo izvora filmov in
številom gledalcev,
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– izjava št. 1 – da prijavitelj ni podjetje, ki izvaja
program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti
projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti ali EU,
– izjava št. 3 – da bo s prejetimi sredstvi v okviru sofinanciranega projekta zagotovil najmanj 30 % projekcij
iz nacionalne kinematografije in evropskih kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav,
– izjava št. 4 – o kontinuiranem delovanju, številu
platen, številu projekcij na teden,
– izjava št. 5 – izjava prijavitelja o zagotavljanju
lastnih sredstev,
– izjava št. 6 – o verodostojnosti navedenih podatkov.
III. Splošni pogoji in določila za oba sklopa:
19. Pravilo de minimis:
Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de
minimis (v nadaljevanju: Uredba).
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/
l_379/l_37920061228sl00050010.pdf)
V primeru, da se bo v času do sklenitve pogodbe
Uredba spremenila in dopolnila, se bodo upoštevale
spremembe Uredbe.
20. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna
višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske
vrednosti projekta.
V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje
na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega
ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že
pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi
finančne konstrukcije projekta.
V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo
kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– prijavitelji z istimi projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana
na proračun ministrstva za kulturo.
Kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj z istim projektom kandidiral na kateremkoli javnem razpisu
za sredstva, vezana na proračun ministrstva za kulturo,
bo vloga prijavitelja zavržena.
Prijavitelji na dan objave razpisa ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
Prijavitelji, ki na dan prijave na razpis niso realizirali
pogodbenih obveznosti iz preteklih let do ministrstva,
ali imajo neurejena pogodbena razmerja po lastni krivdi
ali neporavnane obveznosti z ministrstvom in z njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Slovenski
filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Filmski studio Viba film Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije,
ipd), ne morejo kandidirati na tem razpisu oziroma ne
morejo biti sprejeti v sofinanciranje.
21. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji
so ovrednoteni s točkami.
Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih lahko
posamezni ocenjevalec podeli posameznemu projek-
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tu, je v segmentu distribucije za tri kriterije 30 točk in
v segmentu art kino programa programa za štiri kriterije
45 točk.
22. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih
na javni razpis, opravi strokovna komisija za avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK
in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, št. 43/10).
23. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister za kulturo.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje
vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih
pogojev.
24. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku
ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli
višje število točk po vseh kriterijih.
Višina financiranja bo dodeljena glede na višino
ocene ob upoštevanju največ 50 % sofinanciranja predvidenih stroškov in dovoljenega najvišjega zneska financiranja, pri čemer bo strokovna komisija pri oblikovanju predloga upoštevala ustreznost finančne izvedljivosti predlaganega projekta. Dokončni izbor bo opravljen
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
25. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leti 2013 in 2014. Dodeljena proračunska sredstva se
bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za
izplačilo, katerim bodo priložene kopije računske dokumentacije za posamezne upravičene stroške. Obdobje
upravičenih stroškov celotnega projekta je od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014.
Sredstva se lahko porabijo le za izvedbo projekta
na podlagi uveljavljenih in izkazano upravičenih stroškov
izvedbe projekta, sofinanciranega iz sredstev državnega
proračuna.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti
verodostojna dokazila in listine o nastanku stroška (kopije računov, kopije pogodb – kopije morajo biti označene
s »kopija je enaka originalu«) ter izplačil, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.
V obračunski dokumentaciji prijavitelj prikaže vse
stroške, potrebne za izdelavo projekta, in na verodostojnih dokazilih prikaže odstotek, s katerim je povezana
višina financiranja ministrstva. Prijavitelj je dolžan voditi
prihodke in odhodke izvedbe projekta po načelu stroškovnega računovodstva.
Vsako dokazilo mora biti opremljeno tako, da je iz
njega razvidna neposredna povezava z izvedbo projekta. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu
zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave
med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede
na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki
dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. V primeru, da kljub pojasnilu ali izjavi neposredna povezava
ni razvidna, si ministrstvo pridrži pravico, da stroška ne
prizna.
Zahtevek za izplačilo dodeljenih proračunskih
sredstev je potrebno dostaviti ministrstvu za kulturo do
vključno 1. 11. 2014. Celotno obračunsko dokumentacijo
projekta je potrebno dostaviti ministrstvu ob dokončanju
projekta do 28. 2. 2015.
26. Razpis se prične dne 25. 10. 2013, zaključi pa
dne 25. 11. 2013.
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27. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisno dokumentacijo (obrazce, izjave, dokazila) glede na vsebino vloge,
– navodila prijaviteljem za izdelavo prijave vloge,
– vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
ministrstva: http://www.mk.gov.si, prav tako pa jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana).
28. Oddaja in dostava prijav na razpis:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Za vsak posamezen projekt mora prijavitelj izpolniti
prijavni obrazec in prijave predložiti v ločenih kuvertah.
Rok za oddajo vlog je 25. 11. 2014. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji
strani označene s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov ter art kino programov v letu 2014 (JPR-KT-2014).
Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni
naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka v poslovnem času ministrstva, ki je objavljen na spletni strani http://www.
mk.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji
dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in
bodo zavržene.
V primeru, da komisija za odpiranje vlog ugotovi,
da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo pristojni uslužbenec pozval prijavitelja, da
jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Kolikor prijavitelj v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge ne bo dopolnil, bo vloga nepopolna in bo
zavržena.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka zavrglo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
O datumu odpiranja prispelih vlog bodo obveščeni
prijavitelji na spletni strani ministrstva. Na odpiranju prispelih vlog je lahko navzoča vsaka oseba, ki kandidira
na razpisu oziroma njen predstavnik.
29. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Irena Ostrouška; irena.ostrouska@gov.si
(tel. 01/369-59-78).
30. Strokovna komisija bo na podlagi presoje in
ocen ter razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Na podlagi predloga strokovne
komisije bo minister za kulturo izdal o vsaki ustrezni
vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo
odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi
sofinanciranja projekta.
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka
projektnega razpisa, oznaka JPR-KT-2014, vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu
ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka projektnega razpisa, oznaka
JPR-KT-2014, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu
s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka projektnega razpisa
JPR-KT-2014 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, do takšne mere,
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa
JPR-KT-2014, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega
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izbora kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine
že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.
31. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate
razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe.
32. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki jo na predlog komisije izda minister za
kulturo, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
33. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Št. 136/2013
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Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno‐izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, in Splošnih
pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09
in 102/12; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študijske obiske dijakov in študentov
v tujini za leto 2013 (164. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (v nadaljevanju:
študijskih obiskov) dijakov in študentov za namen:
– izobraževanja;
– praktičnega usposabljanja.
Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski
obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.
Posamezen kandidat lahko po tem javnem razpisu
pridobi sredstva za največ en študijski obisk.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije
Vrednost javnega razpisa je 400.000,00 EUR.
Štipendija za študijski obisk je dopolnilni prejemek,
namenjen kritju neposrednih stroškov v zvezi s študijskim obiskom.
Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in
štipendije za potne stroške.
2.1 Osnovna štipendija se dodeli v višini največ
70,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki
bodo predmet priznavanja po vrnitvi. Študijski obisk
študenta mora trajati vsaj 3 tedne, študijski obisk dijaka
pa vsaj 2 tedna, v katerih se izvajajo obveznosti tega
obiska, ki bodo predmet priznavanja. Če v zadnjem tednu obveznosti študijskega obiska trajajo vsaj 5 dni, se
šteje kot dopolnjen teden.
Kandidat lahko pridobi osnovno štipendijo v skupni
višini največ 1.750,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov
ali več. Študent, ki bo v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko, magistrsko
ali doktorsko nalogo, lahko pridobi osnovno štipendijo
za največ 12 tednov v skupni višini največ 840,00 EUR.
Če kandidatu ni potrebno plačati naslednjih stroškov:
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– šolnine oziroma stroškov programa,
– prehrane (vsaj dveh obrokov dnevno) in
– nastanitve,
oziroma mu te stroške pokrije ali povrne druga pravna oseba, kandidat ni upravičen do osnovne štipendije.
Če kandidat za obdobje študijskega obiska, ki
je predmet štipendiranja, prejema drugo štipendijo za
študijski obisk ali plačilo za delo v okviru praktičnega
usposabljanja, se osnovna štipendija po tem javnem
razpisu dodeli v višini, znižani za višino druge štipendije
oziroma plačila za delo.
Druga štipendija, ki jo kandidat prejme za potne
stroške, se ne odšteva od osnovne štipendije.
2.2 Štipendija za potne stroške med Slovenijo in
državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR.
Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico
Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno
in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno
ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.
3. Pogoji
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
3.1 je državljan Republike Slovenije oziroma ima
status, kot ga določa drugi odstavek 18. člena SPP;
3.2 ima oziroma bo imel v celotnem obdobju študijskega obiska, za katerega štipendiranje se prijavlja,
status dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji;
3.3 mu še niso bila dodeljena sredstva po tem javnem razpisu;
3.4 še ni prejel štipendije sklada za študijski obisk
oziroma je to štipendijo prejel največ enkrat po katerem
izmed predhodnih razpisov sklada (Javni razpis štipendij
za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010 (79. JR) Uradni list RS, št. 94/09,
Uradni list RS, št. 27/10; Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini
v letu 2010 in 2011 (100. JR), Uradni list RS, št. 94/10,
Uradni list RS, št. 35/11; Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za
leto 2011 (124. JR), Uradni list RS, št. 97/11, Uradni list
RS, št. 23/12; Javni razpis štipendij za študijske obiske
slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012 (145.
JR), Uradni list RS, št. 80/12; v nadaljevanju: predhodni
razpisi sklada);
3.5 če je prejel štipendijo za študijski obisk na enem
izmed predhodnih razpisov sklada, mora imeti izpolnjene vse že zapadle obveznosti po tem razpisu;
3.6 na študijski obisk v tujino ne odhaja na podlagi
katerega izmed evropskih programov mobilnosti, v okviru katerega mu je bila za katerokoli obdobje študijskega
obiska dodeljena štipendija iz tega programa, oziroma
bi mu taka štipendija pripadala, pa se ji je odpovedal
oziroma se je zanjo prijavil, pa o njegovi prijavi za ta
sredstva še ni bilo odločeno;
3.7 v času trajanja študijskega obiska ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ne
bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
3.8 študijski obisk kandidata se mora pričeti najkasneje 30. 9. 2014;
3.9 študijski obisk, ki ga bo kandidat opravljal v tujini, mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot
del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja na
tej ustanovi; obveznosti študijskega obiska lahko prizna
kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug
primerljiv način;
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3.10 študijski obisk mora biti vsebinsko povezan
z vsebino izobraževalnega programa na matični ustanovi v Republiki Sloveniji;
3.11 študijski obisk poteka na eni gostujoči ustanovi;
gostovanje na več ustanovah je dovoljeno le v primeru,
ko gre za program, ki ga skupaj izvaja več ustanov, oziroma ko kandidat odhaja na študijski obisk z namenom
priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge;
3.12 študijski obisk študenta traja vsaj 3 tedne; študijski obisk dijaka traja vsaj 2 tedna.
Kandidat, ki odhaja na študijski obisk z namenom
priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge,
mora:
3.13 izkazati, da priprave ni mogoče enako kakovostno izvesti v Sloveniji (izključno dostopnost strokovne
ali znanstvene literature v tujini ni utemeljen razlog);
3.14 imeti v času študijskega obiska v tujini mentorja na gostujoči ustanovi.
Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa celotno obdobje študijskega obiska, ki je predmet
štipendiranja.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati:
4.1 originalen, v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Pri mladoletnih kandidatih mora
prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata;
4.2 uradno potrdilo gostujoče ustanove oziroma izjemoma druge pristojne ustanove v tujini o sprejemu na
študijski obisk, ki se glasi na ime in priimek kandidata in
vključuje točen datum začetka in zaključka študijskega
obiska ter naziv študijskega obiska. Če bo študijski obisk
kandidata potekal na več gostujočih ustanovah, mora
kandidat predložiti potrdilo tiste ustanove, na kateri ima
mentorja, oziroma tiste ustanove, ki koordinira izvajanje
skupnega študijskega programa;
4.3 pisne informacije o študijskem obisku, iz katerih
morata biti razvidna potek in vsebina študijskega obiska,
prav tako mora biti iz informacij razvidno, kje so bile
pridobljene. Ustrezen je izpis iz spletne strani, kopija
uradne brošure, potrjen študijski sporazum, sprejemno
pismo gostujoče ustanove oziroma druge primerljive
pisne informacije, ki bodo preverljive in bo iz njih razvidno, katere aktivnosti se bodo izvajale v okviru študijskega obiska in terminski plan teh aktivnosti. Kandidat,
ki odhaja na študijski obisk za en semester ali celo leto,
mora predložiti tudi akademski koledar oziroma drugo
dokazilo, iz katerega bo razvidno, kdaj se prične in zaključi obdobje predavanj in izpitno obdobje;
4.4 uradno originalno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega
programa, veljavno za šolsko ali študijsko leto, v katerem kandidat je oziroma bo pričel s študijskim obiskom;
4.5 uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove, da bo obveznosti, opravljene tekom študijskega
obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa in
na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. Potrdilo, iz
katerega bo razvidno, da bo študijski obisk vrednoten
kot del izobraževanja, ne pa tudi točno na kakšen način,
ne šteje kot ustrezno dokazilo;
4.6 dokazilo, iz katerega je razvidna višina in namen dodeljenih sredstev, če prejema drugo štipendijo,
druga sredstva oziroma plačilo za študijski obisk;
4.7 če bo kandidat v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko, magistrsko ali
doktorsko nalogo, mora predložiti tudi:
4.7.1 originalno podpisano pisno utemeljitev, potrjeno s strani domačega mentorja, zakaj raziskovanja,
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ki ga bo opravljal v tujini, ni mogoče enako kakovostno
izvesti v Sloveniji;
4.7.2 izjavo tujega mentorja o vodenju študenta
v času študijskega obiska v tujini.
Kot uradno potrdilo šteje dokazilo na uradnem papirju ustanove, s podpisom odgovorne osebe in potrjeno
z žigom ustanove, če ta z žigom posluje.
Dokazila iz točk 4.1, 4.4 in 4.7.1 morajo biti oddana
v originalu ali overjenem prepisu, ostala dokazila so lahko kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati originale.
Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar ima
sklad pravico zahtevati uradni prevod takega dokazila.
Sklad predloženih dokazil ne vrača.
Kandidat, ki bo študijski obisk opravljal v dveh šolskih ali študijskih letih, mora v roku petnajstih (15) dni od
vpisa v naslednje šolsko ali študijsko leto skladu predložiti originalno potrdilo o vpisu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter SPP.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za
štipendiranje izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo
izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za
odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri
čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni
mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. kandidatu še niso bila odobrena sredstva
po predhodnih razpisih sklada;
2. študijski obisk kandidata, za katerega uveljavlja štipendijo, bo po trajanju krajši;
3. kandidat na študijski obisk odhaja z namenom
izobraževanja;
4. kandidat je v Republiki Sloveniji vpisan na
višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja;
5. kandidat ima višjo skupno povprečno oceno,
izračunano iz dokazil, kot so določena v naslednjem
odstavku.
V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka bo sklad
kandidate, o katerih bo moral odločiti, naknadno pozval
k predložitvi potrdila o vseh doseženih končnih ocenah
v šolskem ali študijskem letu 2012/2013. Če v tem letu
kandidat ni imel obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, ali je dosegel manj kot 4 ocene, mora predložiti
tudi potrdilo o doseženih ocenah v zadnjem šolskem ali
študijskem letu, v katerem je prejel vsaj 4 ocene.
Sklad pripravi seznam upravičencev tako, da nanj
uvrsti tudi tistega kandidata, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu kandidatu dodeli štipendija v celotnem zaprošenem znesku.
Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi sredstev
in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja:
Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega
razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje za posamezni študijski obisk.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju. Sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri
banki v Republiki Sloveniji, praviloma v roku osmih dni
od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
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Na isti osebni račun se vežejo izplačila po tem
javnem razpisu, izplačila štipendij po Zakonu o štipendiranju in izplačila po Zakonu o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. Na osebni račun, ki ga kandidat navede
na prijavi na ta javni razpis, bo kandidat torej prejemal
tudi ostale prej navedene štipendije oziroma pravice, do
katerih je upravičen.
8. Štipendijsko razmerje in pogodbene obveznosti
Pogoje iz tretje točke tega javnega razpisa mora
štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja študijskega
obiska, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer
štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan
vrniti celotna prejeta sredstva.
Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk ter skladu v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti:
– poročilo o študijskem obisku. Obrazec za poročilo
je del razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo gostujoče izobraževalne ustanove o trajanju mobilnosti z navedbo točnega datuma
začetka in zaključka študijskega obiska. Potrdilo mora
biti izdano po zaključku študijskega obiska;
– potrdilo o opravljenih obveznostih (npr. certifikat,
potrdilo o opravljenih izpitih, v primeru priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge potrdilo gostujoče
institucije o glavnih ugotovitvah oziroma rezultatih študijskega obiska s podpisom tujega mentorja itd.).
Kandidati, katerim bo odločba izdana po zaključku
študijskega obiska, morajo dokazila iz prejšnjega odstavka predložiti pred podpisom pogodbe.
Sklad lahko po zaključku študijskega obiska od štipendista zahteva dokazilo o tem, da je slovenska izobraževalna ustanova, na katero je bil vpisan v času izvedbe
študijskega obiska, obveznosti, opravljene v okviru študijskega obiska, dejansko vrednotila oziroma priznala
kot del izobraževalnega programa.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga
določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.
10. Pooblastilo
Polnoletni kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali
več, mora pred odhodom skladu predložiti originalno
pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za
pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno
notarsko overiti.
Vlogo mladoletnega kandidata mora podpisati tudi
zakoniti zastopnik, ki tega kandidata prav tako zastopa
v vseh postopkih po tem razpisu.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave je potrebno vložiti pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti
kuverti s pripisom »za 164. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje
do vključno 30. 9. 2014.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če se prijava
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
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Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada
v poslovnem času, navedenem v 9. točki tega javnega
razpisa. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo
sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan
k dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave ne bo dopolnil
na način in v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev
prijave, bo sklad tako prijavo zavrgel.
Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10UPB5) takse prosta.
O morebitni pritožbi zoper sklep oziroma odločbo
bo odločilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmet pritožbe ne morejo biti
razmejitvena merila ali pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi kandidati.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
voljo na spletni strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro,
ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Petri Bajt,
tel. 01/434-15-62, e-pošta: petra.bajt@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 1540-13-0006

Ob-4005/13

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07, 54/10 Odl. US:
U-I-15/10-13 – ZRom-S1), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF - UPB4, 110/11 – ZDIU12,
14/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09, 3/13), objavlja Urad Vlade RS za narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih zvez
v letu 2014, JR-DRZ2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad
Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva
ulica 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji
v letu 2014, ki podpira cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:
– na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko zvezo v Republiki Sloveniji,
ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom in

Stran

2924 /

Št.

88 / 25. 10. 2013

– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
so naslednja:
– pomen prijavljenega programa/delovanja za
spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske
skupnosti,
– tradicija delovanja organizacije romske skupnosti,
– kakovost programa,
– število vključenih romskih društev,
– zagotavljanje aktivnega sodelovanja različnih
subjektov.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 180.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2014
morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 15. 11. 2013. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno na pošti najkasneje 15. 11. 2013
oziroma istega dne osebno predložena Uradu Vlade
RS za narodnosti. Nepravočasno prispele vloge bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25,
1000 Ljubljana.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-DRZ2014«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma
19. 11. 2013.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni,
se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.
un.gov.si/, zgornji meni »O URADU«, levi meni »Javne
objave«, zavihek »Javni razpisi«.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije,
ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vlade RS za narodnosti od ponedeljka do petka, med
9. in 13. uro, tel. 01/478-11-80, elektronski naslov:
gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 1540-13-0006

Ob-4006/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09,
3/13), objavlja Urad Vlade RS za narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje lokalnih romskih radijskih oddaj
v letu 2014, JR-LRRO2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad
Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva
ulica 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje lokalnih
romskih radijskih oddaj v letu 2014, ki podpirajo cilje
javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave
in predvajanja lokalnih romskih oddaj v smeri:
– uravnoteženega prikazovanja romske tematike iz
različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih organizacij, države, lokalne skupnosti,
mednarodne javnosti, strokovne javnosti);
– utrjevanja in ohranjanja narodne, jezikovne ter
kulturne identitete Romov;
– vključevanja Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– vplivanja na večinsko prebivalstvo v smislu (večje) tolerantnosti do Romov in njihovih vrednot ter spodbujanje Romov k spoštovanju vrednot večinskega prebivalstva;
– vključevanja pozitivnih primerov medsebojnega
sobivanja v lokalnem okolju.
Lokalne romske radijske oddaje po tem javnem
razpisu so najmanj enourne (60 minutne) oddaje z romsko tematiko, ki se pripravljajo in predvajajo na lokalnih
radijskih postajah in o vseh vidikih romske tematike obveščajo tako romsko kot večinsko prebivalstvo.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo lokalne radijske
postaje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so vpisane v razvid medijev,
– da pripravljajo in predvajajo najmanj enourno (60
minutno) lokalno romsko radijsko oddajo,
– da ima navedena konkretna oddaja pozitiven odziv na področju, ki ga pokriva,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom in
– da spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi
z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
so naslednja:
– pomen prijavljene oddaje za sprejemanje romske
skupnosti,
– tradicija lokalne romske radijske oddaje,
– kakovost,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– količina premiernih predvajanj,
– vsebinska zasnova oddaje.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 33.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2014
morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 15. 11. 2013. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno na pošti najkasneje 15. 11. 2013
oziroma istega dne osebno predložena Uradu Vlade
RS za narodnosti. Nepravočasno prispele vloge bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25,
1000 Ljubljana.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-LRRO2014«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma
19. 11. 2013.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni,
se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.
un.gov.si/, zgornji meni “O URADU”, levi meni »Javne
objave«, zavihek »Javni razpisi«.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge,
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad
Vlade RS za narodnosti od ponedeljka do petka, med
9. in 13. uro, tel. 01/478-11-80, elektronski naslov:
gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 8017-6/2013-7

Ob-4008/13

Na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11
in 57/12 in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2013
ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2012
in 2013 (sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne
31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in
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št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju:
PFN), objavlja Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: sklad)
javni razpis
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih
garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) in zagotovitev
sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so namenjena vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska.
2. Skupna višina razpisanih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) je 9.000.000,00 EUR. Sredstva za financiranje programa RGS so zagotovljena s PFN sklada.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino
javnega razpisa.
– Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektronski
obliki, in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti
ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na
sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje Pravilnik o delovanju regijskih garancijskih shem sklada
z dne 17. 10. 2013 (v nadaljevanju: Pravilnik), Splošne
pogoje delovanja RGS (v nadaljevanju: Splošni pogoji
RGS) in Poslovnik o delu kreditnega odbora (v nadaljevanju: Poslovnik KO), ter vzorce, in sicer:
– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafirati
s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/, prav tako se jo lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2013.
2. Način prijave:
– Izvajalec sheme vloži posamezno vlogo na
naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
– Izvajalec sheme lahko odda vlogo priporočeno po
pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti
v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga
oddana do 16. 12. 2013, do 14. ure.
– Izvajalec sheme mora posamezno vlogo oddati
v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom »garancijske sheme«, iz katere mora
biti jasno razviden naziv in naslov prijavitelja sheme
ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označen
s strani poštena servisa (Pošta Slovenije, Petrol ...),
kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali vložišča
sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 Upravičenci oziroma izvajalci sheme
1. Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni
subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega
sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije
izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en
izvajalec. Posamezni izvajalec sme izvajati RGS tudi za
sosednjo regijo, kolikor ima zato sklepa obeh razvojnih
svetov regij.
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4.2 Pogoji prijave
2. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje
v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem
RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca sheme in prijavljeni projekt.
4. Izvajalec sheme mora praviloma izkazati izkušnje v dosedanjem izvajanju RGS v regijah, in mora
v izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne
dele regije.
5. Izvajalec sheme:
5.1. ne sme imeti neporavnanih obveznosti do
države ter do sklada;
5.2. ki že ima dolgoročno vlogo sklada v RGS,
mora s skladom uskladiti in podpisati dogovor glede zaključka prejšnje RGS, kar je pogoj za podpis pogodbe
za zagotovitev sredstev sklada v novo RGS;
5.3. ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
5.4. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09 in 52/10);
5.5. ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004)
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski
evidenci,
– biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– biti v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
6. Cilj razpisa je izbrati izvajalce RGS na območju
Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim
podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za
zavarovanje kreditov.
7. Izvajalec sheme prevzame pravilnik ter sprejme
Splošne pogoje RGS in Poslovnik KO.
8. Izvajalec sheme objavi pravilnik, Splošne pogoje RGS in Poslovnik KO na svoji spletni strani.
9. Izvajalec sheme objavi javni razpis z namenom
izdaje garancij, v skladu s pravilnikom. Podjetniki se na
razpis lahko prijavijo do porabe sredstev.
10. Izvajalec sheme v regiji omogoči skladu sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev.
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11. Predstavnik sklada je redni član kreditnega
odbora.
4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja regijskih garancijskih shem
1. Sklad spremlja izvajanje RGS, zbira poročila
in polletno in letno ugotavlja stanje ter o tem poroča
svojemu nadzornemu svetu.
2. Izvajalec sheme sklene dogovor o sodelovanju
z na razpisu izbranimi bankami in z njimi sklene pogodbe o deponiranju sredstev. Depoziti se sklepajo za čas
trajanja odobrenih kreditov. RGS mora imeti pričakovani multiplikator 4. Zadnji rok zapadlosti depozitov se
navede v pogodbi.
3. Izvajalec sheme in sklad nastopata kot partnerja, zato je izvajalec sheme dolžan, v primeru, da
ima sklad objavljene še druge javne razpise, o tem
seznaniti potencialne poslovne subjekte v regiji. Izvajalec sheme je dolžan pri izvajanju RGS navajati, da
sredstva zagotavlja sklad.
4. Obdobno obračunane in plačane obresti iz naslova namensko in prosto vezanih sredstev se, po preteku vsakega obračunskega leta, nakazuje na sklad.
5. Izvajalec sheme neporabljen del vložka v shemo vrne na račun sklada v 30 dneh po preteku obdobja
odobravanja garancij.
6. Izvajalec sheme je dolžan za vlogo sklada
v RGS voditi ločeno računovodsko evidenco. Vlogo
bo računovodsko evidentiral kot dolgoročno poslovno
obveznost do sklada.
7. Izvajalec sheme kot skrben gospodar po zaključku sheme nadaljuje z izterjavo zapadlih terjatev
in izterjana sredstva sproti nakazuje na račun sklada
do dokončnega poplačila ali odpisa terjatev v skladu
s pravilniki izvajalca in s soglasjem sklada.
4.4 Finančni pogoji
1. Višina dodeljenih sredstev na izvajalca sheme
je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena na
podlagi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene višine
sredstev.
2. Garancije se odobrava do zaključka tretjega
leta delovanja RGS, zatem se morebitna prosta oziroma nenamensko vezana sredstva iz vloge RGS vrne
skladu.
3. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega
leta ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je
dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, vrniti skladu.
4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in izvajalcem sheme
1. Sklad in izvajalec sheme bosta za upravljanje
odobrenih sredstev podpisala pogodbo o dolgoročni
vlogi sklada v regijsko garancijsko shemo in o upravljanju sheme.
2. Sklad bo sredstva iz naslova izvajanja regijskih
garancijskih shem nakazal izvajalcem enkratno, kot
dolgoročno vlogo na račun izvajalca sheme, v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Ta sredstva predstavljajo dolgoročne vloge sklada do v pogodbah določenih datumov.
3. Če izvajalec sheme, ki so mu bila sredstva
dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je izvajalec sheme
enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo GS
s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji).
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
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3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS.
4. Ustanovitveni akt izvajalca sheme.
5. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, in ne sme biti starejše
od meseca dni od dneva oddaje vloge.
6. Računovodske izkaze za preteklo leto.
6. Merila za ocenjevanje za izračun dodeljene višine sredstev
1. Posamezni projekt lahko skupaj doseže
100 točk, in sicer po naslednjih merilih:
– Indeks razvojne ogroženosti – 40 točk.
– Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji –
40 točk.
– Število prebivalcev na obmejnih problemskih območjih – 20 točk.
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v prilogi razpisne dokumentacije.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog
in izboru upravljavcev shem vodila zapisnik. Podatki iz
posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih izvajalci shem v roku 8 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili,
se kot nepopolne zavržejo.
6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavržejo.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do države in
do sklada, se zavržejo.
9. Vloge, pri katerih izvajalci sheme ne
bodo predložili poročila za morebitne dosedanje garancijske sheme, ki mora vsebovati tudi pregled vseh vezav z datumi zapadlosti pri bankah, v katere so vložena
sredstva sklada, se zavržejo.
Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne
vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku.
7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Izvajalci shem bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o izbiri izvajalcev, praviloma v roku do
45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o izbiri izvajalcev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
3. Zoper odločbo o izbiri izvajalcev ni možna pritožba. Možno pa je vložiti upravni spor pri pristojnem
Upravnem sodišču RS v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ribnica
Ob-4056/13
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

Št.

88 / 25. 10. 2013 /

Stran

2927

razpis
za javno zbiranje ponudb za odprodajo odpadnih
materialov iz CIPO Maribor
Rok za prejem ponudb: 26. 11. 2013, do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob 10. uri, na
naslovu ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v dvorani
E v 4. nadstropju.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
ELES, d.o.o.
Št. 430-6/2013

Ob-3996/13

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in določil Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I (Uradni
list RS, št. 51/13) Občina Kostanjevica na Krki objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na
Krki.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini
Kostanjevica na Krki,
– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,
ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta,
ki služi izvajanju dejavnosti društva.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1) uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih voda kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07,
63/09, 105/10),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 98/07, 30/10),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na
kanalizacijsko omrežje nesorazmerno draga – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško,
– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti
namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za
iste upravičene stroške oziroma isti namen.
3. Deleži sofinanciranja: 60 % upravičenih stroškov
investicije oziroma največ 1.500,00 EUR.
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III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I, po programu
15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko
postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih
naprav, konto 411999, v višini 6.685,93 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2013 do oddaje vloge in se jih izkazuje s fotokopijami
računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa in montaže male čistilne naprave. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi
zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je
razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje
ustrezne dejavnosti.
4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi
oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.
5. Računi o nakupu in montaži male čistilne naprave.
6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena
ZGO-1.
9. Certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
10. Parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem
redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajništvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na
Krki (www.kostanjevica.si).
Dodatne informacije posreduje Stanislav Rostohar,
na tel. 08/20-50-620, e-pošta: stanislav.rostohar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali
po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Kandidati lahko vloge oddajo do vključno 11. 11.
2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali
do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica na Krki.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Upoštevale
se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna
komisija bo vloge odpirala v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan,
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da v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja
pogojev iz razpisa.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 15 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik mora v tem primeru
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 039-5/2013-2

Ob-4013/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov
v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev
v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so
namenjeni učencem, dijakom in njihovim mentorjem ter
usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju
MOL.
Ljubljana leta 2014 obeležuje 2000 let Emone, zato
bodo dodatne točke na javnem razpisu prejeli projekti, ki
bodo obravnavali to temo.
Dodatne točke bodo prejeli tudi projekti na temo
»Ljubljana, zeleno mesto«. Gre za projekte, ki bodo
obravnavali eno ali več sledečih področij: spodbujanje
uporabe javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij
(parki, vrtovi ipd.), samooskrba, ravnanje z odpadki,
ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in
ohranjanje naravne in biotske raznolikosti, odgovorno
ravnanje z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih
vsebin na drugih področjih.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov
k raziskovalnem delu,
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– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za
nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu
znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo
zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja
in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore
ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje, in sicer:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih
in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi
mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol
v osnovne šole),
– projekte metodik in usposabljanja učiteljev za
mentorstvo mladih raziskovalcev.
Mladinski raziskovalni projekti se ne smejo izvajati
v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah.
B) Projekti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo
nevladne in nepridobitne organizacije
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike do 15. leta
starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo podpreti projekte,
ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega,
organiziranega in varnega preživljanja prostega časa
med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih
določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.
Ljubljana leta 2014 obeležuje 2000 let Emone, zato
bodo dodatne točke na javnem razpisu prejeli projekti, ki
bodo obravnavali to temo.
Dodatne točke bodo prejeli tudi projekti na temo
»Ljubljana, zeleno mesto«. Gre za projekte, ki bodo
obravnavali eno ali več sledečih področij: spodbujanje
uporabe javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij
(parki, vrtovi ipd.), samooskrba, ravnanje z odpadki,
ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in
ohranjanje naravne in biotske raznolikosti, odgovorno
ravnanje z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih
vsebin na drugih področjih.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah
organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na
naslednja področja:
– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa izven javnih zavodov,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu
življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
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Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice,
prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je
MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.
Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih. Izvedba v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah in
kurikuluma v vrtcih je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole
ali vrtca nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru
mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole ali vrtca, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo
dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov
za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne
šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic,
poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju
ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na
zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa
organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za
otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole v času šolskih
počitnic, izjemoma tudi za mladostnike do 18. leta starosti, če gre za mladostnike s posebnimi potrebami.
Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike
in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15.
leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in
nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike
s področja naravoslovja;
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja
pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje
o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj
učenca.
E) Projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo
osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo
omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega
načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole. V okviru
tega vsebinskega področja so razpisane teme:
1. obeležitev 2000 let Emone,
2. Ljubljana, zeleno mesto (spodbujanje uporabe
javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij – parki,
vrtovi ipd., samooskrba, ravnanje z odpadki, ukrepi za
izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in ohranjanje
naravne in biotske raznolikosti, odgovorno ravnanje
z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter
spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih vsebin na
drugih področjih),
3. priprava lampijonov v okviru celovite mestne novoletne okrasitve,
4. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti,
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okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem
pustnem sprevodu Zmajev karneval,
5. projekti medkulturnega sodelovanja,
6. projekti medšolskega sodelovanja,
7. projekti zmanjševanja nasilja,
8. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
9. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor,
10. delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine,
11. tekmovanja glasbenih šol,
12. jubileji osnovnih šol.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih
izvajajo osnovne in glasbene šole z območja MOL.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno
preživljanje prostega časa v okviru šole. V okviru tega
vsebinskega področja so razpisane teme:
1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL,
2. organizacija seminarja za učitelje likovne vzgoje
za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter
organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani,
3. organizacija seminarja za pedagoge in izvedba
zaključne prireditve »Emona 2000«,
4. koordinacija sodelovanja Ljubljanskih osnovnih
šol v mreži ENO in drugih okoljskih programih,
5. organizacija in izvedba revije pevskih zborov
osnovnih šol z območja MOL.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2014. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL
in ki delujejo na območju MOL. Vsebina vloge mora
biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08).
B) Projekti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo
nevladne in nepridobitne organizacije
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih
zavodov.
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C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih
zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja
tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo).
E) Projekti v šolah za učence
Upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in glasbene
šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Upravičeni vlagatelji prijav so vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota.
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte,
bo MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega projekta.
– Komisija izbere za sofinanciranje največ 40 projektov tega vsebinskega področja, ki so prejeli najvišje
število točk.
– Ne glede na prejšnje tri alineje se lahko za
sofinanciranje projektov metodik in usposabljanja
mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« vlagatelj dodatno prijavi
z enim projektom, katerega vrednost ne sme presegati
4.000,00 EUR.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v javnih zavodih (npr. šolah), morajo obvezno priložiti soglasja
tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali projekte.
Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt
zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1.
2014 in 31. 12. 2014.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
B) Projekti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo
nevladne in nepridobitne organizacije
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota.
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte,
bo MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 3.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega projekta.
– Komisija izbere za sofinanciranje največ 80 projektov, ki so prejeli najvišje število točk.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– Udeleženci so otroci in mladostniki do 15. leta
starosti z območja MOL.
– Sodelovanje v projektih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL
pod enakimi pogoji oziroma izjemoma je lahko njihov
prispevek simboličen, če lahko vlagatelj to argumentirano obrazloži.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti
z otroki potekajo kontinuirano, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.
– Vlagatelji, ki bodo projekte izvajali v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali projekte.
Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Kolikor se bodo projekti izvajali v času obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih, mora
vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole ali vrtca, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo
dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Projekti se ne bodo izvajali v Javnem zavodu
Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen
poseben razpis.
– Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt
zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih
počitnic:
1. zimske počitnice (17. 2. 2014–21. 2. 2014);
2. poletne počitnice (26. 6. 2014–29. 8. 2014);
3. jesenske počitnice (27. 10. 2014–30. 10. 2014).
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ
enim programom za posamezne počitnice. V primeru,
da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program,
zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj
20 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter
najmanj enega odraslega spremljevalca na vsakih 10
otrok. V primeru izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj
upoštevati veljavne normative.
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– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 14,00 EUR na udeleženca programa na dan.
Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 2.100,00 EUR za program 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 2.100,00 EUR za en
teden izvajanja programa 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.680,00 EUR za
program 9-urnega varstva.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je
brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom
pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko
zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na
otroka dnevno.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa počitniškega varstva.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom
ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena
sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa.
– Za posamezen program počitniškega varstva
se iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela
izvajalcev programa, neposredne materialne stroške
izvajanja programa, del fiksnih materialnih stroškov
vlagatelja, stroške didaktičnega materiala in stroške
prehrane za otroke.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu
otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov,
bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, v primeru vključitve oseb
s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta
starosti.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti
najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih
počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic.
– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki
bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki otrok), ki jo mora ob koncu
izvajanja programa priložiti končnemu poročilu.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v javnih zavodih, ustanovljenih s strani MOL, morajo obvezno
priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo
izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani
odgovorne osebe javnega zavoda in žigosano z žigom
javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program.
– Za izvedbo programa zimskih počitnic bomo izbrali največ 7 vlagateljev, za izvedbo programa poletnih
počitnic največ 15 vlagateljev, za izvedbo programa
jesenskih počitnic pa največ 9 vlagateljev, glede na
število doseženih točk.
– Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na
prejšnjo alinejo, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti
vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru
iz prejšnje alineje. Pri tem se izbere tistega vlagatelja,
ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila
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dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih
počitnic.
– Vlagatelji morajo za vsak posamezen program
počitnic zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi
posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Programi morajo biti izvedeni med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program,
bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so
učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se
izobražujejo v MOL.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se izvajajo tekom
celega leta.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program
in ne za posamezno dejavnost.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa
zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.
– Na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva,
sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna
sredstva.
– Sredstva bodo dodeljena največ štirim vlagateljem, in sicer tistim, katerih programi bodo ocenjeni
z največjim številom točk.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih
dejavnosti v javnih zavodih (npr. šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih
bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na
prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom
javnega zavoda.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran
v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Program mora biti izveden med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014.
E) Projekti v šolah za učence
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ šestimi projekti.
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot šest projektov,
bo MOL ocenjevala le prvih šest projektov, zapisanih
v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati:
1. za projekte na temo Emona 2000–400,00 EUR,
2. za projekte na temo Ljubljana – Zelena prestolnica – 400,00 EUR,
3. za pripravo lampijonov v okviru celovite mestne
novoletne okrasitve – 150,00 EUR,
4. za pripravo skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti,
okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem
pustnem sprevodu Zmajev karneval – 400,00 EUR,
5. za projekte medkulturnega sodelovanja –
400,00 EUR,
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6. za projekte na temo medšolskega sodelovanja
– 300,00 EUR,
7. za projekte na temo zmanjševanja nasilja –
300,00 EUR,
8. za projekte na temo sodelovanje šol z lokalno
skupnostjo – 300,00 EUR,
9. za projekte na temo vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor – 300,00 EUR,
10. za delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine – 300,00 EUR,
11. za tekmovanja glasbenih šol – 300,00 EUR.
– Sodelovanje v projektih je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje
udeležencev.
– Udeleženci projektov so učenci osnovnih in glasbenih šol, v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL.
– Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014.
– Ne glede na določbo prve alineje te točke E se
šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih šol, kjer
prejmejo sredstva: 10,00 EUR na leto in 1,00 EUR na
učenca, vendar največ v višini do 1.000,00 EUR na
šolo. Za 50-letnice, 100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme šola do 2.000,00 EUR.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
– Na tem vsebinskem področju bo pod vsakim
navedenim programom izbran tisti vlagatelj, katerega
prireditev bo komisija ovrednotila z največ točkami.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati:
1. za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL
6.000,00 EUR,
2. za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje
likovne vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih
kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in
šol 6.000,00 EUR,
3. organizacija seminarja za pedagoge in izvedba
zaključne prireditve »Emona 2000« 6.000,00 EUR,
4. koordinacija sodelovanja Ljubljanskih osnovnih
šol v mreži ENO 4.000,00 EUR,
5. za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov
1.000,00 EUR.
– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje
udeležencev.
– Udeleženci prireditev so učenci osnovnih in glasbenih šol, v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL.
– Posamezna prireditev mora biti izvedena med
1. 1. 2014 in 31. 12. 2014.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med
tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne
pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen
posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe MOL za leto 2014 s področja podpornih storitev
v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, je do
462.000 EUR.
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Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL za leto
2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času
otrok

Stran

Okvirna višina
sredstev glede
na vsebinsko
področje

A

Mladinski raziskovalni projekti

B

Projekti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne
organizacije

120.000,00 €

C

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

116.000,00 €

D

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

100.000,00 €

E

Projekti v šolah za učence

71.000,00 €

F

Mestne prireditve šol za otroke in učence

23.000,00 €

Skupna okvirna vrednost JR
V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz
zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga
vsebinska področja v okviru tega razpisa.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in
programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev
za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa
proračuna MOL za leto 2014.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so
upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno
povezani,
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj – izvajalec pa hrani dokazila
o plačilu;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so
upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.

32.000,00 €

462.000,00 €
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VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 2. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga). Vloga
pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma
programi.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma
programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti
ovojnici, z ustreznimi oznakami: JR 2014 – »Ne odpiraj –
Vloga: Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– v celoti izpolnjeni obrazec »prijava na javni razpis« in prijavni obrazci vseh prijavljenih programov oziroma projektov;
– vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki jih
zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije:
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa (dokazila se morajo
glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in
morajo vsebovati znesek sofinanciranja);
– kolikor se bodo projekti oziroma programi izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program,
in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov
ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole ali
vrtca nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih;
– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega vlagatelja v eni
zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega
javnega razpisa;
– poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji,
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena
v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako,
da prvo stran vloge predstavlja obrazec »prijava na javni razpis«, druga stran predstavlja kazalo, za njima pa
so prijavni obrazci vseh projektov oziroma programov,
urejeni po istem vrstnem redu, kot je zaporedni vrstni
red vsebinskih področij v tem razpisu. Vsi dokumenti
za posamezno vsebinsko področje morajo biti zloženi
v enakem vrstnem redu, kot je navedeno v kazalu. Vsaka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena,
kar mora biti tudi jasno razvidno iz kazala;
– posamezna vsebinska področja v vlogi morajo biti
ločena z barvnim listom, ki ni oštevilčen.
V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo
(ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga
(ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni
mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija
z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.
Če bo vlagatelj oddal več prijavnic za projekte oziroma programe za posamezno vsebinsko področje, kot je
določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu
do največjega dovoljenega števila projektov oziroma
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programov za posamezno vsebinsko področje. Če tega
ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila,
katere projekte oziroma programe bo obravnavala.
Projekte in programe vlagateljev, ki bodo preko
elektronske pošte poslali obrazec s kratko predstavitvijo projekta oziroma programa, bomo v primeru izbora za sofinanciranje objavili na spletni strani MOL.
Obrazec, ki sicer ni obvezna sestavina vloge, najdete na spletni strani, kjer je objavljen javni razpis. Izpolnjene obrazce vlagatelji pošljejo na naslov: programi.za.otroke@Ljubljana.si.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in
se bo pričelo 5. 12. 2013. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VIII. točki
tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne
uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega javnega razpisa;
– katerih obrazec »prijava na javni razpis« in/ali prijavni obrazci za posamezno vsebinsko področje ne bodo
v celoti izpolnjeni (v vseh točkah), in vloge, ki ne bodo
vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva
besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedeni obrazec/obrazci oziroma vloge ne bodo
dopolnjeni v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije;
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
ocenila kot neustrezne.
MOL bo vlagatelje vlog z vsebinskega področja
C – počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času zimskih šolskih počitnic obvestila o izidu
tega javnega razpisa v roku do 60 dni od izteka roka
za predložitev vlog.
MOL bo vse ostale vlagatelje vlog obvestila o izidu
tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka
za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL, http://www.Ljubljana-si/si/
mol/razpisi-razgrnitve-objave/;
– ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro, v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure oziroma po e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-45 (Melita Oven), tel. 01/306-40-54 (Katarina Gorenc), e-pošta:
melita.oven@Ljubljana.si, katarina.gorenc@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo
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v četrtek, 14. 11. 2013, ob 11.30, v Veliki sejni dvorani
na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da
svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji
elektronski naslov. Za zamudnike ne bomo organizirali
dodatnega izobraževanja.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4014/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011, 3/13), Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo,
15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke
iz MOL v letu 2014
I. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci
iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum
posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje
v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. podnebne spremembe,
2. skrb za okolico vrtcev (zelenice, vrtovi, igrišča),
3. narava in biotska raznolikost,
4. zdrava prehrana (samooskrba),
5. ravnanje z odpadki,
6. voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo,
7. mesto, prijazno invalidom,
8. 2000 let Emone,
9. jubileji vrtcev.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu
v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL.
Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo
občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala
zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Za sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne
občine Ljubljana.
Za sklop B: Organizacija občasnega varovanja
otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja
otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od
zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94
– odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov.
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III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri
izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami
v predmetu tega javnega razpisa (točka I. Predmet
razpisa);
– dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2014
in 31. 12. 2014;
– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci
vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikula za vrtce;
– nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo se lahko vključi:
– strokovnjak oziroma ekspert s področja dejavnosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali
– nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo
brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi,
lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom,
za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL,
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka
za predšolsko vzgojo ne sme presegati:
1.) podnebne spremembe, največ v višini
750,00 EUR,
2.) skrb za okolico vrtcev (zelenice, vrtovi, igrišča), največ v višini 750,00 EUR,
3.) narava in biotska raznolikost, največ v višini
750,00 EUR,
4.) zdrava prehrana (samooskrba), največ v višini
750,00 EUR,
5.) ravnanje z odpadki, največ v višini 750,00 EUR,
6.) voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo,
največ v višini 750,00 EUR,
7.) mesto prijazno invalidom, največ v višini
750,00 EUR,
8.) 2000 let Emone, največ v višini 1.000,00 EUR
in
9.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let ...) – enoten
znesek 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev
(10 let, 20 let, 30 let ...) največ 150,00 EUR na enoto
vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti;
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna
enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ petimi vlogami, od tega:
– z največ štirimi vlogami na teme od 1. do 8. točke I. Predmet razpisa in
– ena vloga za jubileje, glede na izpolnjene kriterije pod temo 9. točke I. Predmet razpisa;
– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne upoštevajo merila za izbor vlog,
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici,
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa (točka I. Predmet razpisa),

Stran

2936 /

Št.

88 / 25. 10. 2013

– organizacija občasnega varovanja otrok na domu
se izvaja med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2014,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL
in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem
otrokom pod enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja
otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se opravi na
željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju:
naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega
varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod
katerimi organizator zagotavlja izvedbo storitve, je organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan,
razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da
opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe,
ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo
vsaj pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu,
– organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti
brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni
tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene
pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene
v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo
o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok
na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj
desetimi izvajalci in ves čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim
številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana
v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le
z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu,
v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo
trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu
najmanj dve uri dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu
z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno
varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki
ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja otrok na domu
ne sme presegati 4,00 EUR na uro in cene iz cenika
morajo biti fiksne za celo leto 2014,
– podatke o opravljenem varovanju otrok na domu
se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti orga-
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nizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec
napotnice mora vsebovati naslednje podatke:
ime, priimek in naslov naročnika,
ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok
na domu,
datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok
na domu in
druge podatke, ki jih določi organizator občasnega
varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je
storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev
organizator varovanja otrok na domu naročniku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki
ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis.
– organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A
in 40/12 – ZUJF) in tem osebam izdati izkaznico osebe,
ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo
otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih
dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok
na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na
domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU,
62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF)
in Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva,
sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna
sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih
meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh
devetih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša
70.000 €.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša
40.000 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.
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VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 2. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga).
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani
označena z: Javni razpis 2014 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2014.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 5 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici.
Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani
označena z: Javni razpis 2014 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2014.
Sklop B: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: »Organizacija občasnega varovanja otrok na domu«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna vloga:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge,
navedeni v razpisnih pogojih pod II. in III. točko tega
besedila in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno
v tej točki tega besedila javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 5. 12. 2013.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VII. točki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
ustrezno dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področne strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom
odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– katerih prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje, ne bo v celoti izpolnjen
(v vseh točkah), in vloge, ki ne bodo vsebovale vseh
dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji, pa navedeni obrazec oziroma
vloge ne bodo dopolnjeni v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji,
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– ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega
javnega razpisa v roku do 90 dni od dne izteka roka
za predložitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljub
ljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva
18, Ljubljana, soba 108.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure, oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar:
tel. 306-40-18, e-pošta: violeta.logar@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo
v četrtek, 14. 11. 2013, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani
na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da
svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji
elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4015/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo,
15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO
in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2014
s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2014, ki aktivno delujejo
na področju varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo
izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana in sicer:
– Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik
(Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago
canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) in
pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave, na vseh zemljiščih, razen
zasebnih.
– Sklop B: Izvedba dogodka ob svetovnem okoljskem dnevu.
– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za
ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e
iz javnih sredstev.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 14. novembra 2014, kar pomeni, da mora MOL
končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
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2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na
področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona
o zavodih) in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje
pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno
sodelovati biolog z izkušnjami s področja tujerodnih
invazivnih vrst.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora izvajalec
do izvedbe akcije pridobiti soglasje lastnika zemljišča,
upravljalca in strokovno soglasje ZVNRS.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopov A in C mora biti
obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost.
V obrazcu 4A, 4B, 4C je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo
med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih
sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 40.000,00 EUR
(15.000,00 EUR za sklop A, 10.000,00 EUR za sklop
B in 15.000,00 EUR za sklop C).
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za
leto 2014.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 2. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga:
Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2014 s področja varstva
okolja – sklop ...«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni
zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo odprl in je
tudi ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena.
Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v EUR.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne
bo javno, se bo pričelo 5. 12. 2013. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo
isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da
vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti
v sofinanciranje
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Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za vse tri sklope (A,
B in C). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi doseženenih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi
omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini
največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar:
– za sklop A ne več kot 3.750,00 EUR,
– za sklop B ne več kot 2.000,00 EUR in
– za sklop C ne več kot 5.000,00 EUR.
Kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva
sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na
ostala sklopa.
Merila za sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Število rastišč, na katerih se bo izvajalo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst,
– Pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih
vrst,
– Način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst,
– Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti.
Merila za sklop B:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Okolju prijazna izvedba dogodka,
– Reference avtorja vsebin (2011/12/13),
– Izvirnost.
Merila za sklop C:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Kategorija ogroženosti,
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2010/11/12/13),
– Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.
7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 14. 11. 2014.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti nujno potrebni za uspešno izvajanje
projekta/aktivnosti;
– morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji.
8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi vlagatelji
sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 2/13) ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena do 14. 11. 2014.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem podro-
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čju po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu
»Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« nič točk,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka
odpiranja vlog.
10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku
8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od
vloge na ta javni razpis.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo vlagatelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL:
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
za vse zainteresirane bo dne 14. 11. 2013 od 10.30 do
12. ure organiziran sestanek v sobi 505, Zarnikova 3,
Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj
dobi vsak delovni dan do vključno 26. 11. 2013 pri Zali
Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na
elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo,
15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev
na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev na podeželju
in Ekopraznika v Ljubljani
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov
in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in
društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
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– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na
podeželju in
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za
razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije,
prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva,
pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega,
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in
na prireditvah drugih društev in organizacij;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so:
razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače
obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije
ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke
javnega razpisa;
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela treh tradicionalnih prireditev, ki bodo dosegle najvišje število točk in ki predstavljajo podeželje
ter pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene
širši javnosti in se izvaja na območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL lahko kandidira le z eno
prireditvijo.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv
(zloženke s strokovnimi vsebinami) ...;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe
strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve,
ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko
tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti,
osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter
trajnostnem življenjskem slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) ...;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje
programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih
vsebin na prireditvah po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen
društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj
podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst
kmetov, ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo
Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
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na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave
in predelave).
Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga mora
vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ter prilogo: potrjen program dela društva
za leto 2014, iz katerega morajo biti razvidne vsebine,
termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa.
Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev
za izvedbo vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva,
izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in izvedbo Ekopraznika v Ljubljani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 10.
2014.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih
vsebin prireditve in Ekopraznika v Ljubljani:
1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2013,
3. vpis v register žive dediščine,
4. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila
vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 30.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev
v višini 15.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini
6.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina
vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50 %
celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa
proračuna MOL za leto 2014.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 10. 2014.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je do 2. 12. 2013 (datum
poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana,
p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Program dela
društva«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Prireditev«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Ekopraznik
v Ljubljani«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga,
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– priložena fotokopija zapisnika občnega zbora
s programom dela za leto 2014, razen za vlagatelje prijave za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2014 in vlog za sofinanciranje
strokovnega dela prireditev na podeželju v letu 2014 in
Ekopraznika v Ljubljani, bo opravila strokovna komisija
5. 12. 2013. V primeru, da se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju
ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili
priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana MOL
s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen
v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen
obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija
je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.
Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju
v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni
dan, med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja in
upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti in
promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 19. 11. 2013, ob 9. uri v sejni sobi 505 (V. nadstropje), Zarnikova 3, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 9. do
12. ure, pri: Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1,
Ljubljana
javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenega
oziroma strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za leto 2014
I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki
obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj,
zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne
za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne
objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih
s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki
so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri
prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja življenja v Ljubljani, njenega razvoja,
zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki
pomembno prispevajo k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. novembra 2014, kar pomeni, da mora MOL
končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:
Prijavitelji so lahko za:
– znanstveni in strokovni tisk: založbe, javni zavodi,
nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
– znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije.
III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenega oziroma strokovnega tiska
in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2014
je 19.000,00 EUR.
MOL si pridružuje pravice do spremembe višine
sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna
MOL za leto 2014.
V. Roki porabe dodeljenih sredstev:
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2014
in veljavnimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2014
morajo biti porabljena v letu 2014.
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VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 2. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga). Vlogi
je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna
dokazila zahteva razpisna dokumentacija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice
»Ne odpiraj – vloga: Znanstveni tisk« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Znanstveni posvet«. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana
v posebni ovojnici.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija, ne bo
javno in se bo pričelo 5. 12. 2013. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku
treh dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da vlogo
v roku treh dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka roka za predložitev vlog.
IX. Podpis pogodbe
Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi
o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni ne bo
odzval na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili,
kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od
dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni
dan, med 9. in 12 uro na naslovu: Mestna občina Ljub
ljana, Služba za razvojne projekte in investicije, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na tel. 01/306-46-57 (Simona Berden) ozi-
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roma po elektronski pošti simona.berden@Ljubljana.si,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo
v torek, 19. 11. 2013 ob 11. uri v Klubu 15 na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornje telefonske številke ali e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4018/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno besedilo,
15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov
v MOL za leto 2014 in/ali od leta 2014 do leta 2016
na področju preprečevanja zasvojenosti
I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izbira projektov in/ali
programov (v nadaljevanju: programi) na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih bo v letu 2014 in/ali od
leta od 2014 do leta 2016 sofinancirala Mestna občina
Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti.
Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki
izvajajo preventivne programe, namenjene predvsem
univerzalni preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15. leta
starosti, lahko pa so namenjeni tudi selektivni preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in
mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, starše in
vzgojitelje oziroma učitelje na območju Mestne občine
Ljubljana.
Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih
področij in sklopov:
Programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, iz
vrtcev in osnovnih šol v MOL, do dopolnjenega 15. leta
starosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov
na področju univerzalne preventive za cele skupine
oziroma razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega
15. leta starosti.
1.1. Programi, usmerjeni k zviševanju socialne
kompetentnosti otrok in mladostnikov za pridobivanje
ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za
odgovorno in zdravo življenje ter zabavo.
1.2. Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti
z alkoholom in/ali s tobakom.
1.3. Programi tehnik in strategij za preprečevanje
nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti.
1.4. Programi za razvoj in promocijo medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali mediacije.
1.5. Programi za izvajanje prostočasnih dejavnosti,
ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi.
1.6. Programi preprečevanja nastanka in/ali obvladovanja nasilja in/ali programi preprečevanja nasilja na
spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja.
1.7. Programi varne in odgovorne rabe interneta
in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali
drugih sodobnih tehnologij.

1.8. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih
strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti in/ali
programi tehnik reševanja problemov in/ali programi
učenja obvladovanja jeze.
2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke
in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL,
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami
v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov
na področju selektivne preventive za posamezne otroke
in mladostnike oziroma za otroke in mladostnike, ki so
vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
2.1. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom
s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti.
2.2. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom,
katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti.
Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL
3. Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter
v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL,
ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih
kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov
na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL.
3.1. Programi, namenjeni seznanjanju s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja
zasvojenosti in/ali seznanjanju z novimi psihoaktivnimi
snovmi ter njihovimi načini uporabe.
3.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje
nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti.
3.3. Programi, ki seznanjajo in krepijo varovalne dejavnike in/ali programi, ki seznanjajo z dejavniki tveganja
v vrtčevskem ali šolskem okolju.
3.4. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja
nasilja v vrtcih in šolah in/ali usposabljanja za pomoč
žrtvam nasilja.
3.5. Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci.
3.6. Programi usposabljanja pedagoških delavcev
za mediacijo.
3.7. Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok
pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih
tehnologij.
3.8. Programi usposabljanja upokojenih pedagoških
delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti.
3.9. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali
dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki
s posebnimi potrebami na področju komunikacije in
socializacije.
Programi izobraževanja in usposabljanja staršev
4. Sklop D – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki so namenjeni staršem otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih
zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15.
leta starosti v MOL. Programi se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov
na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL.
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4.1. Programi, ki seznanjajo starše s sodobnimi
spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti in/ali seznanjanjo z novimi psihoaktivnimi
snovmi ter njihovimi načini uporabe.
4.2. Programi, ki seznanjajo starše z varovalnimi
in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj
zasvojenosti in jih izobražujejo na področju preprečevanja nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti.
4.3. Programi informiranja in izobraževanja staršev
o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta
in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij.
4.4. Programi informiranja, ozaveščanja in izobraževanja staršev o nasilju.
5. Sklop E – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih
šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike
do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov
na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta
starosti v MOL.
5.1. Programi zgodnje intervencije za starše otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do
psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti.
5.2. Programi internetnega in/ali telefonskega svetovanja za starše otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih
oblik zasvojenosti.
Preventivni medgeneracijski programi
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke
in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove
starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih
šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike
v MOL.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne
preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18.
leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje.
6.1. Programi, usmerjeni k zviševanju socialne
kompetentnosti, pridobivanju ustreznih socialnih veščin
in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje
ter zabavo.
6.2. Programi, namenjeni preprečevanja nastanka
nekemičnih/kemičnih zasvojenosti.
6.3. Programi, namenjeni pomoči otrokom/mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi
težavami in/ali šolsko neuspešnostjo.
6.4. Programi zgodnje intervencije za otroke/mladostnike s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti ter njihove starše.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, registrirane
v Republiki Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za
opravljanje te dejavnosti pri državnih organih.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
1. prijavljajo program, katerega vsebina je predmet
razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
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2. vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja:
Sklop A.: 1.5,
Sklop B.: 2.1,
Sklop C.: 3.9,
Sklop D.: 4.2,
Sklop E.: 5.1,
Sklop F.: 6.3. in 6.4
in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe,
ki so namenjeni predvsem univerzalni preventivi, lahko
pa so namenjeni tudi selektivni preventivi na področju
različnih vrst zasvojenosti, za katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev;
3. na ta javni razpis ne morejo kandidirati javni zavodi, ki izvajajo programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega
izobraževanja, gimnazij, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega in maturitetnega tečaja v javnih in
zasebnih srednjih šolah;
4. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, za
otroke in mladostnike v vrtcih in osnovnih šolah do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma izvajajo prijavljeni
program, ki je namenjen za otroke in mladostnike do izpolnjenega 18. leta starosti, s težavami psihosocialnega
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih
zavodih ali izven njih;
5. zagotavljajo brezplačno sodelovanje udeležencev v programih za otroke in mladostnike in v programih
za starše;
6. zagotavljajo dostopnost programov vsem otrokom in mladostnikom ter staršem pod enakimi pogoji
na območju MOL;
7. vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom
le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2014;
8. vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem
razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev
proračuna MOL v letu 2014 še teče;
9. cilji in vrednote prijavljenih programov služijo
v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali
družbe kot celote;
10. vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen iz
obravnave.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje posebne pogoje:
a) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa na katerega se vlagatelj prijavlja.
2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih
zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja teh javnih
zavodov.
Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne
osebe in žigom javnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni
datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako
posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov
in paralelk, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev
o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih
zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda.
3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih
zavodih, morajo obvezno v prijavi programa na javni
razpis podpisati izjavo, da bodo ob delnih in zaključnih
poročilih priložili tudi potrdilo javnega zavoda, da je bil
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sofinanciran program tam dejansko izveden. Potrdilo je
del razpisne dokumentacije.
4. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, pri katerih
sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih,
morajo pisno predložiti način vključevanja prostovoljcev v program in njihove aktivnosti v programu; kratko
vsebino usposabljanja prostovoljcev in kompetence, ki
so jih s tem pridobili; predložiti pa morajo tudi osnovne
podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference.
5. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja športa in kulture.
6. En vlagatelj lahko v okviru celotnega razpisa
s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ 3
programe.
7. Program mora biti izveden med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2014 in 31. 12.
2015 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2016
(triletni). Pri enoletnih programih se izvajanje programa
ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
8. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi na
katerikoli drugi javni razpis izven MOL, na katerega je
prijavil program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca
jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo lahko predložil, v primeru, da javni razpis še ni bil zaključen.
b) Velja za sklop A
1. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
2. Posamezni udeleženec programa pod 1.2. mora
biti v program vključen najmanj 16 ur.
c) Velja za sklop B
1. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
d) Velja za sklop C
1. Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev v vrtcih, osnovnih šolah ter v drugih
javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL smejo trajati najmanj 4 ure, lahko pa trajajo 8, 16 ali največ 24 ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj,
z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.9.
3. Če cena presega z merili določeno vrednost, vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda, da bo le-ta prevzel
plačilo razlike v ceni, lahko pa razliko krije vlagatelj ali
drug sofinancer.
e) Velja za sklop D
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem sklopu, lahko predvidijo od najmanj 4 do največ 10 srečanj za 1
skupino staršev v koledarskem letu.
2. Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati
trajanja 3 šolskih ur.
f) Velja za sklop E
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.1., lahko predvidijo do največ 10 srečanj za 1 skupino staršev.
Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati trajanja
3 šolskih ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.2., lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 2 do 10 ur svetovanja
preko telefona tedensko, in sicer izključno za starše
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma
s težavami psihosocialnega prilagajanja do vključno 18.
leta starosti.
Vlagatelji morajo zagotoviti sprotno evidenco izvajanja te storitve, ki bo nedvomno izkazovala, da je
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program izvajan izključno s ciljno skupino staršev, ki je
navedena zgoraj.
g) Velja za sklop F
1) Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
IV. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira
med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki so namenjena
izvedbi programov na področju univerzalne in selektivne
preventive pri različnih vrstah zasvojenosti za leto 2014
znaša predvidoma 223.380,00 EUR,
po posameznih področjih pa:
1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike iz
vrtcev in osnovnih šol do dopolnjenega 15. leta starosti,
v MOL, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in
Sklop B – Programi za otroke in mladostnike iz vrtcev
in osnovnih šola ter iz drugih javnih zavodov za otroke
in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL,
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik
zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven
njih 90.380,00 EUR
3. Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter
v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL,
ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih
kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
63.000,00 EUR
4. Sklop D – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo za starše otrok in mladostnikov
iz vrtcev in osnovnih šol ter drugih javnih zavodov za
otroke in mladostnike, do dopolnjenega 15. leta starosti, v MOL, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
in Sklop E – Programi izobraževanja in usposabljanja
staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol
ter iz drugih vzgojno varstvenih zavodov za otroke in
mladostnike, do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL,
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik
zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven
njih 43.200,00EUR
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke
in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove
starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih
šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike
v MOL 26.800,00 EUR
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014.
Pričakovana oziroma predvidena sredstva, ki
jih vlagatelj pričakuje od MOL za sofinanciranje prijavljenega programa, lahko znašajo do največ 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa oziroma priznane vrednosti programa. Programi vlagateljev, ki
ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali
bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek od 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa, bodo izločeni
iz nadaljnjega ocenjevanja.
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Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki
bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo
izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le
za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega
javnega razpisa.
Vsaka posamezna izvedba programa v sklopu
C lahko traja najmanj 4, lahko pa 8, 16 ali največ 24 šolskih ur. MOL bo sofinancirala za 4 urno izvedbo programa največ do 200,00 EUR, za 8 urno izvedbo največ do
400,00 EUR, za 16 urno izvedbo največ do 800,00 EUR
in za 24 urno izvedbo največ do 1.200,00 EUR.
Vsak posamezni program v sklopu D in E lahko
traja skupaj s pripravo 3 šolske ure. MOL bo odobrila za
izvedbo enega srečanja največ do 140,00 EUR za javne
zavode, za ostale pa največ do 175,00 EUR.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa
upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje
vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj po
pravno-organizacijski obliki javni zavod.
Pri določanju celotne vrednosti programa mora vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih programov
upravičeni, če so s programom neposredno povezani,
so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila
o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju porabe
sredstev, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni stroški
dela oseb, ki izvajajo program ter drugi stroški, ki so
nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.), investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.), amortizacija nepremičnin in opreme, tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja,materialni
stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance
pri programu, stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer ter drugi stroški, ki niso predvideni
v prijavi na javni razpis.
Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.
MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih zavodih.
VI. Rok izvedbe programov
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje
do vključno 2. 12. 2013 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in
z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na
ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šol,
do dopolnjenega 15. leta starosti, v MOL, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih
šola ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
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Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih
za otroke in mladostnike v MOL, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo za starše otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih
šol, ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike
do dopolnjenega 15. leta starosti, v MOL, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in
mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol, ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike, do dopolnjenega
18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih
zavodih ali izven njih«
Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike do
dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove
vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih
javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL«
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
En vlagatelj lahko v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ 3 programe.
Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot 3 programe
v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti,
bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi prve tri prispele
vloge (datum in ura žiga).
Področna strokovna komisija za izbor programov
bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza
drugemu sklopu, v nadaljevanju le – tega obravnavala
kot program v drugem sklopu, znotraj področja tega
javnega razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec- vloga, z vsemi
zahtevanimi podatki, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila
in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
besedila tega javnega razpisa
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in/ali od leta od 2014 do leta
2016 na področju preprečevanja zasvojenosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pričela 5. 12. 2013 in ne
bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
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čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru razpisa
s področja preprečevanja zasvojenosti več kot tri programe, in sicer bodo zavržene vse vloge, ki bodo prispele
za prvimi tremi, glede na datum in uro žiga,
– katerih prijavni obrazec MOL, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bo
v celoti izpolnjen, in vloge, ki ne bodo vsebovale vseh
dokazil in drugih prilog, navedenih v razpisnih pogojih
pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa, pa navedeni obrazec oziroma vloge ne bodo
dopolnjeni v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III.
točki besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega
razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče
rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL: www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan,
med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za
preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje,
soba št. 102 in 103), 1000 Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: tel. 306-40-35 ali 306-40-53,
vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, preko e-pošte
na naslov: breda.primozic@Ljubljana.si, ali eva.dolinar@Ljubljana.si,
Za vse zainteresirane bo dne 14. 11. 2013 od 8. do
10. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na
Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4019/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo,
15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
za leto 2014 in za leta od 2014 do 2016
s področja mladinskih aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije,
mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani možnost
kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter
mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje
in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani.
Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega
učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– solidarnost do drugih in nenasilje;
– družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje;
– sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije;
– medkulturno učenje in integracije;
– večjo zaposljivost in samozaposljivost;
– usposabljanje za prostovoljno delo;
– samostojno odločanje.
Prejemnik se obvezuje za pripravo, organizacijo in
izvajanje aktivnosti v MOL, ki mlade informirajo o možnostih samozaposlovanja in vplivajo na povečanje možnosti zaposljivosti mladih v MOL.
Mladinske nepridobitne organizacije so avtonomna,
demokratična, prostovoljna združenja mladih, ki s svojim
delovanjem omogočajo mladim pridobivanje učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje
dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Registrirane so na podlagi
enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, stare med 15. in dopolnjenim 29.
letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se
zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter
prispevajo k razvoju skupnosti.
Vlagatelji se lahko v okviru tega javnega razpisa
prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4
(štirih) sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske
aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki enoletnih projektov ali triletnih
programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Temeljijo na mladinskem delu.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki krajših
enkratnih projektov in temeljijo na mladinskem delu.
1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih
organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij
v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij:
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a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za
mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim
otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno
delo v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih področij MOL za
leto 2014 oziroma za obdobje 2014 do 2016. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev
proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopih A in B:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene
na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno
besedilo,
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),
razen Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo pod
sklop D,
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca
programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno
s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 103/07),
– študentske organizacije – ustanovljene na podlagi
Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopu C:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene
na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo in Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO in
109/08), ki pa ne izvajajo javne službe.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopu D:
Vlagatelji so lahko Centri za socialno delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO in 109/08).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri
izvedbi posameznega programa, projekta ali aktivnosti
ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno
obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu tega javnega razpisa,
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– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so mladi med
15. in 29. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2014 ne sme presegati
6.000 EUR v okviru posamezne vloge,
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada
za mladino MOL za leto 2014 ne sme presegati 50 %
deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– lokalna mladinska aktivnost v obliki enoletnega
projekta mora biti izvedena med 1. 1. 2014 in 31. 12.
2014, v obliki triletnega programa pa najkasneje do
31. 12. 2016,
– posamezen vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi vlogami, v nasprotnem
primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju,
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so mladi med
15. in 29. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2014 ne sme presegati
2.000,00 EUR v okviru posamezne vloge,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani
drugih sofinancerjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
a) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja
izven območja Republike Slovenije:
– potni stroški za mlade iz Ljubljane do mesta
izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane
v mladinski mednarodni aktivnosti;
b) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja
na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti;
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na
mednarodno mladinsko aktivnost,
– mednarodna mladinska aktivnost mora biti izvedena med 1. 1. 2014 in 30. 10. 2014,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi na ta sklop
sofinanciranja z največ dvema vlogama, v nasprotnem
primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:
– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo
na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
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c) preventivno ulično delo z mladimi.
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so mladi med
15. in 29. letom starosti,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več
kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, fundacije,
ustanove,
– vlagatelji zagotovijo vsaj 20 % delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja še iz drugih virov,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– aktivnost mreženja mora biti izvedena med 1. 1.
2014 in 31. 12. 2014,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– obvezna priloga k prijavi je dogovor o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem
področju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop D:
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so mladi med 6.
in 18. letom starosti,
– program mora biti izveden med 1. 1. 2014 in
31. 12. 2014,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence,
– posamezni vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru
bo upoštevana prva vloga pri odpiranju,
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Merila vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih
področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila so naslednja: (ne glede na sklop):
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se
nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno
razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali
programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je
prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za
sofinanciranje v obdobju od leta 2014 do 2016, ga bo
v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki
kandidira za sofinanciranje v letu 2014.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2014:
438.366,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2015 in 2016 bo odvisna od dogovorjenega
obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2015 in 2016,
od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa
v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
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MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim
vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2014
do 2016. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo
MOL po letu 2013 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni
dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje
in so v skladu s cilji projekta/programa;
– so določeni v prijavi vlagatelja,
– dejansko nastanejo in so podprti z izvirnimi dokazili,
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti,
– so prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev aktivnosti.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje
do vključno 2. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati
naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno
razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
tega besedila javnega razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja
na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska
aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
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Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih
organizacij«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne
bo javno, se bo pričelo 5. 12. 2013.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da
vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila javnega razpisa,
– katerih prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje, ne bo v celoti izpolnjen,
in vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje, pa navedeni obrazec oziroma vloge ne bodo
dopolnjeni v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje;
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka
roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za
vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure ali e-pošti: tel. 01/306-40-44, 01/306-40-47,
e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo
v četrtek, 21. 11. 2013, ob 12.30, v Veliki sejni dvorani
na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4020/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11
in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni

Št.

88 / 25. 10. 2013 /

Stran

2949

list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014
sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL
izvedeni v letu 2014. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti,
B) glasbene umetnosti,
C) likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura
in oblikovanje),
D) intermedijske umetnosti,
E) kulturno-umetnostna vzgoja,
F) Ljubljana bere,
G) mladike – prvi projekti.
2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. A) uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo
na področju gledališča in plesa. To področje zajema vse
zvrsti uprizoritvenih umetnosti, in sicer od dramskega,
plesnega, lutkovnega in eksperimentalnega gledališča,
prek ambientalnega do pouličnega gledališča in drugih umetniških praks. Projekti, ki so bili že izvedeni do
31. 12. 2013 (postprodukcija), priprave na projekte, ki
ne bodo v celoti izvedeni v letu 2014, izobraževanja,
delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitve dogodkov, promocija itd. niso predmet
tega razpisa. Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj
3 ponovitve.
2.2. B) glasbene umetnosti zajemajo pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 4 koncerte,
festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem
časovnem obdobju.
2.3. C) likovne umetnosti zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip,
kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video, instalacije, performans, dogodek in druge sodobne
ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno.
Sekcija arhitektura in oblikovanje zajema projekte
s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture,
unikatnega, industrijskega, grafičnega oblikovanja, oziroma vizualnih komunikacij.
Predmet tega razpisa niso oblikovanje spletnih
strani, intermedijski projekti, medijski izdelki, ki izhajajo
iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (oglaševanje ipd.), komercialne prireditve, udeležbe na sejmih,
tisk strokovnih, znanstvenih in komercialnih publikacij,
prirejanje seminarjev, izobraževanja, nagrade in delavnice.
Podpora na področju likovnih umetnosti je namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom
ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja
ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na
območju MOL.
Sekcija arhitektura in oblikovanje obsega intervencije v urbani javni prostor, urbano pohištvo, informacijsko
grafiko in sistem označitev v prostoru (tako interier kot
eksterier) in projekte vizualnih komunikacij ter prezentacijo arhitekture in oblikovanja, ki prispevajo k razvoju
stroke, kot tudi projekte, ki tematizirajo kulturno krajino.
2.4. Področje D) intermedijske umetnosti temelji
na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema
poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških

Stran

2950 /

Št.

88 / 25. 10. 2013

projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske
umetnosti: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska
umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje,
biotehnološka umetnost in različni prepleti vsega naštetega. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo
in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij,
znanosti ter s tem povezanih družbenih praks, pri čemer
sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način.
2.5. E) kulturno-umetnostna vzgoja zajema pripravo
in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od
3. do 18. leta) na vseh področjih kulture. Gre za projekte,
katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in
ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, jih
spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na aktivno in
kritično refleksijo umetnosti. Kulturno-vzgojni projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo.
2.6. F) Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih
ciljnih skupinah. Namen projekta je promocija vrhunskih
domačih ustvarjalcev, spodbujanje motivacije za branje
pri šolarjih ter zagotavljanje dostopnosti kakovostnega
in raznovrstnega izvirnega leposlovja za otroke, in sicer z odkupom določenega števila ilustriranih knjig za
četrtošolce v Ljubljanskih osnovnih šolah. S projektom
Ljubljana bere želi MOL promovirati živeče vrhunske
domače ustvarjalce leposlovja za otroke in spodbujati
izvirno ustvarjalnost na tem področju.
2.7. G) mladike – prvi projekti zajemajo prve samostojne projekte avtorjev, ki so namenjeni širši javnosti,
in sicer na naslednjih področjih tega razpisa: A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) likovne
umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje) in D) intermedijske umetnosti. Posameznikom, ki
se šele uveljavljajo, zagotavljamo možnost za aktivno
udejstvovanje na navedenih umetnostnih področjih ter
jim dajemo priložnost za razvoj ustvarjalnosti. S tem
zagotavljamo razvoj novih estetskih praks znotraj posameznih področij kulture.
3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu
2014 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene,
glasbene, likovne, intermedijske in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in
posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL
in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju
kulture,
– spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
– povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
– povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
– spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo
na razpisnih področjih.
Na področju F) Ljubljana bere lahko kandidirajo tudi
gospodarske organizacije.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih programov,
ki so bili sofinancirani iz proračuna MOL v obdobju
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2013–2015, niso upravičeni do sodelovanja na tem javnem razpisu.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani
v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert ipd.), se sklada z javnim interesom ter bo v celoti
izveden v letu 2014.
Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani
izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena
stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški, ki jih
sofinancira MOL, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so
vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja,
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov
na področjih A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene
umetnosti, C) likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D) intermedijske umetnosti in E)
kulturno-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne kulturne
organizacije s statusom društva ali zavoda in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– da so v obdobju 2011–2013 izvedli najmanj en
projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno
dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave
ipd.) – največ 5 dokazil,
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in
imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi
ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2014 na
območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse
svoje morebitne pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni
projekt ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega:
– 15.000 EUR na področju A) uprizoritvene umetnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 3
ponovitve;
– 15.000 EUR na področju B) glasbene umetnosti
za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma
4.000 EUR za koncerte;
– 10.000 EUR na področju C) likovne umetnosti
(vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje);
– 4.000 EUR na področju D) intermedijske umetnosti;
– 3.000 EUR na področju E) kulturno-umetnostna
vzgoja,
– da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo, razstavnino in podobno (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
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– da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem
področju (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da so prijavili največ dva projekta na enem razpisnem področju, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da je predlagatelj (posameznik oziroma samozaposleni v kulturi) predvidel najmanj 60 % sredstev kot
materialne stroške in največ 40 % kot lasten honorar
(obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da bo v primeru doseženega dogovora z MOL
brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni
izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali
(obvezna priloga Izjava predlagatelja),
– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen –
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava predlagatelja).
Za področji F) Ljubljana bere in G) mladike – prvi
projekti veljajo posebni razpisni pogoji.
5.2. F) Ljubljana bere
Na razpis za F) Ljubljana bere se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran
za opravljanje založniške dejavnosti; v primeru, da se
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku; obvezna priloga
Izjava F),
– imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana
(obvezna priloga Izjava F),
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim
delom za otroke, katerega pisec in ilustrator sta živeča
sodobna slovenska ustvarjalca in je bilo prvič izdano
v obdobju 2011–2013 ter je po literarni in likovni zasnovi
namenjen učencem in učenkam 4. razredov osnovnih
šol (obvezna priloga Izjava F),
– da bodo v primeru izbora njihovega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij (obvezna priloga Izjava F),
– da bodo zagotovili odkupno ceno izvoda knjige pri
nakladi 6.500 izvodov do največ 2,50 € z DDV (obvezna
priloga Izjava F),
– da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni
pogajati z MOL (obvezna priloga Izjava F),
– da bodo v primeru izbor njihovega projekta izvedli
javno predstavitev knjige po dogovoru z MOL (obvezna
priloga Izjava F),
– da je predlagana knjiga dosegljiva v večini Ljub
ljanskih knjigarn, splošnih in šolskih knjižnicah in spletnih knjigarnah (obvezna priloga izjava F),
– da posamezni predlagatelj sodeluje z največ 3
izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del; vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga,
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku
izpolnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava F),
– da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa (obvezna priloga Izjava F),
– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen –
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava F).
5.3. G) mladike – prvi projekti
Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na
področju G) mladike – prvi projekti prijavijo posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
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– da prijavitelj še ni izvedel samostojnega avtorskega projekta ob javnofinančni podpori, ki bi bil namenjen
širši javnosti, in sicer na področju, na katerem kandidira
(obvezna priloga Izjava G),
– da bo prijavljeni projekt izvedel v letu 2014 na
območju MOL, in sicer v prostorih javne kulturne infrastrukture ali na javnih površinah ali v prostorih, ki se
uporabljajo za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno
dostopni (obvezna priloga Izjava G),
– da so prijavili največ en projekt na tem razpisnem
področju (obvezna priloga Izjava G).
Prispele vloge predlagateljev bodo ocenjevale
strokovne komisije za uprizoritvene, glasbene, likovne
in intermedijske umetnosti, in sicer glede na področja,
ki jih bodo v svojih prijavah navedli posamezni predlagatelji.
5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11).
5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev, in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila. V primeru zmanjšanja proračunskih
sredstev MOL, namenjenih za področje kulture, lahko
MOL spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo.
5.6. Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse
vloge, ki niso skladne z 2. točko tega javnega razpisa
(Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila
med zavrnjene.
6. Splošni in posebni razpisni kriteriji
6.1. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih
področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70),
razen na področju F) Ljubljana bere in G) mladike – prvi
projekti (kriteriji so navedeni posebej), so naslednji:
izvirna zasnova in celovitost projekta

do 35 točk

reference:
– predlagatelja (do 4 točke)
– avtorja in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo
(do 14 točk)

do 18 točk

dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o projektu in obveščanje javnosti (do 5 točk)
– dostopnost projekta večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 15 točk

višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov: nad 50 % 2 točki, od 40 do 49 % 1 točka

do 2 točki

6.2. Posebni razpisni kriteriji
6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A) uprizoritvene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih
točk je 30) so naslednji:
projekt nagovarja širše občinstvo in pridobiva nove obiskovalce gledališč

do 6 točk

večji obseg ponovitev in referenčnost prostorov, v katerih se odvija postprodukcija

do 6 točk

produkcijska zahtevnost in večji obseg (število sodelujočih) produkcije

do 6 točk

povezovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi

do 6 točk

družbeno angažiran in/ali raziskovalen projekt

do 6 točk
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6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B) glasbene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk
je 30) so naslednji:
projekt, ki vključuje glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom

do 10 točk

visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti

do 6 točk

organizacijska zahtevnost projekta

do 4 točk

projekt, ki mu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička

do 3 točk

deficitarnost glasbene zvrsti

do 3 točk

izvedba predkoncertnih pogovorov in razlag ali refleksij po izvedenem koncertu oziroma
glasbenem dogodku

do 3 točk

vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let)

do 1 točka

6.2.3.1. Posebni razpisni kriteriji na področju C) likovne umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk
je 30) so naslednji:
projekt, pri katerem sta vsebina in sporočilo v ustvarjalnem razmerju

do 12 točk

organizacijska in vsebinska zahtevnost projekta

do 8 točk

projekt, ki predvideva izplačilo razstavnin avtorjem, vključenim v produkcijo

do 5 točk

projekt, ki mu ni moč prepisati namena ustvarjanja dobička

do 5 točk

6.2.3.2. Posebni razpisni kriteriji na področju
C) sekcija arhitektura in oblikovanje (najvišje možno
število dodeljenih točk je 30) so naslednji:
projekt, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko in je usmerjen v sinergijo družbenih
aktivnosti in ustvarjalnih praks

do 10 točk

projekt, pri katerem so vsebina, sporočilo, namen/funkcija in forma v ustvarjalnem in
funkcionalnem razmerju

do 10 točk

organizacijska zahtevnost projekta

do 5 točk

projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička

do 5 točk

6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D) intermedijske umetnosti (najvišje možno število dodeljenih
točk je 30) so naslednji:
projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij

do 10 točk

družbeno angažiran in raziskovalen projekt

do 10 točk

projekt, ki aktivno izkorišča splet kot izrazno in komunikacijsko prizorišče

do 10 točk

6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E) kulturno-umetnostna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji:
primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo

do 15 točk

integralni del projekta je spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladine (delavnice, refleksija in
pedagoško gradivo)

do 15 točk

6.3. Razpisni kriteriji za področje F) Ljubljana bere
(najvišje možno število dodeljenih točk je 100):
literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne ter likovne zasnove za ciljno starostno
skupino

do 25 točk

izvirnost literarnega besedila – izvirna zasnova zgodbe, dinamičnost naracije

do 17 točk

kakovost in estetskost literarnega in likovnega izraza, slogovna dovršenost ter privlačnost

do 15 točk

jezikovna odličnost, izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost

do 10 točk

reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in drugo

do 10 točk

reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja na področju otroškega leposlovja, nagrade in
odmevi v strokovni javnosti

do 10 točk
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kakovost uredniškega dela

do 5 točk

kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave

do 5 točk

dosegljivost knjige na knjižnem trgu (knjigarne, spletne knjigarne, šolske in splošne knjižnice)

do 2 točki

konkurenčno razmerje med kakovostjo predlagane knjige in ceno za odkup

do 1 točka

6.4. Razpisni kriteriji za področje G) mladike – prvi
projekti (najvišje možno število dodeljenih točk je 100):
izvirna zasnova in ustvarjalni pristop (izvirnost ideje, aktualnost izbrane teme,
sodobnost predstavitve, vsebinska zaokroženost projekta)

do 65 točk

izkazana posebna nadarjenost avtorja

do 20 točk

dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o projektu in obveščanje javnosti (do 7 točk)
– dostopnost projekta večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 3 točke)

do 15 točk

7. Uporaba kriterijev
Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje
število točk je 100, pri čemer je najvišje možno število
točk za splošne razpisne kriterije 70, za posebne razpisne kriterije pa 30 točk, razen za področji F in G, kjer je
skupno možno število točk 100. Ocenjevanje projektov
bo potekalo opisno, po naslednji vrednostni lestvici:
vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do
95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Sofinancirani
bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih razpisnih
kriterijev prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in kvote, določene po posameznih
področjih v razpisu, uvrščeni višje.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt,
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
MOL bo v letu 2014 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti predvidoma 15 projektov, na področju
glasbenih umetnosti predvidoma 12 projektov, na področju likovnih umetnosti predvidoma 15 projektov, od
tega za sekcijo arhitekture in oblikovanja predvidoma 5
projektov, na področju intermedijskih umetnosti predvidoma 7 projektov in na področju kulturno-umetnostne
vzgoje predvidoma 4 projekte. Na področju F) Ljubljana
bere bo MOL odkupil 6.500 izvodov izbrane knjige za
otroke, na področju G) mladike – prvi projekti pa bo
MOL predvidoma sofinanciral 5 projektov.
MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda sofinanciral največ 2 projekta
na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim
v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju. Na področju F) Ljubljana
bere bo MOL sofinanciral 1 projekt v obliki odkupa izbrane knjige za otroke.
MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe,
veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2014.
8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za
javni razpis v letu 2014 znaša 370.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014,
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skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2014.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil
pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2014. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse sprejete projekte.
10. Razpisni rok: razpis se prične 25. oktobra 2013
in zaključi 25. novembra 2013.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje,
– Izjavo predlagatelja (obvezna priloga), na področju
F) Ljubljana bere Izjava F (obvezna priloga), na področju
G) mladike – prvi projekti Izjava G (obvezna priloga),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta na področjih A, B, C, D, E, G oziroma na področju F.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta
na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za
posamezni sklop javnega razpisa,
– izpolnjeno in podpisano Izjavo predlagatelja oziroma Izjavo F na področju F) Ljubljana bere oziroma
Izjavo G na področju G) mladike – prvi projekti,
– parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop
razpisa,
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1., in sicer za:
A) uprizoritvene umetnosti; B) glasbene umetnosti; C) likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura
in oblikovanje); D intermedijske umetnosti; E) kulturno-umetnostna vzgoja:
– dokazilo, da so v obdobju 2011–2013 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo
(kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil,
F) Ljubljana bere:
– fotokopije največ treh referenčnih kritik, recenzij
ali odzivov o prijavljeni knjigi,
– dva izvoda knjige.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU
MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami
(vsak ponedeljek, sredo in petek, med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo
v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi
po pošti.
Informativni dan za vse zainteresirane bo v sredo,
13. novembra 2013, od 10. do 12. ure, na Oddelku za
kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da
so v obdobju 2011–2013 predlagatelji izvedeli najmanj
en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5
dokazil, navedeno v 5. točki razpisnega besedila, razen
za področje G) mladike – prvi projekti.
12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna
občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno
25. novembra 2013 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici, z oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura – projekti« – in z ob-
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vezno navedbo razpisnega področja (npr. A) Uprizoritvene umetnosti ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov predlagatelja.
12.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem
roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici, z oznako na prednji
strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena
s sklepom.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega javnega razpisa.
12.6. Poleg vlog na originalnem prijavnem obrazcu
za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in na
način, predpisan v tem javnem razpisu, naj predlagatelji
prijavne obrazce (brez obveznih dokazil in prilog) pošljejo v elektronski obliki na naslednje e-naslove:
A) uprizoritvene umetnosti: uprizoritvene@Ljub
ljana.si
B) glasbene umetnosti: glasbene@Ljubljana.si
C) likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura
in oblikovanje): likovne@Ljubljana.si
D)
intermedijske
umetnosti:
intermedijske@Ljubljana.si
E) kulturno-umetnostna vzgoja: kulturno.umetnostna@Ljubljana.si
F) Ljubljana bere: Ljubljana.bere@Ljubljana.si
G) mladike – prvi projekti: mladike@Ljubljana.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 28. novembra 2013. Če zaradi števila prejetih vlog
komisija odpiranja ne zaključi isti dan, nadaljuje z delom
naslednji dan.
13.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo
vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na
področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), na področju
F) Ljubljana bere pa kopije kritik, recenzij oziroma odzivov o knjigi in dveh izvodov prijavljene knjige, razen na
področju G) mladike – prvi projekti, in ne bo dopolnjena
v roku 5 dni po prejetju poziva za dopolnitev.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na
pošto kot priporočena pošiljka do vključno 25. novembra
2013, o čemer priča poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih
v 5. točki razpisnega besedila.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od
zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov
o predlogu področne strokovne komisije in strokovne
službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj
možnost, da se o predlogu strokovne komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ
do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2014.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij
v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo

Stran

2956 /

Št.

88 / 25. 10. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

in petek, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:
– A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@Ljubljana.si, tel. 306-48-39),
– B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik
(vanda.straka@Ljubljana.si, tel. 306-48-42),
– C) likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje): Lena Jevnik (lena.jevnik@Ljubljana.si,
tel. 306-48-54),
– D) intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić
(semira.osmanagic@Ljubljana.si, tel. 306-48-65),
– E) kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek
(sasa.ogrizek@Ljubljana.si, tel. 306-48-16),
– F) Ljubljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@Ljubljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@Ljubljana.si, tel. 306-48-38),
G) mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (davor.buinjac@Ljubljana.si), tel. 306-48-40.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-5/2013-2

Ob-4021/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub
ljana,
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev za programe razvoja
podeželja na območju MOL za naslednje vrste pomoči
in namene:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov;
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in adaptacijo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen
gnojnih jam in gnojišč za namene izpolnjevanja standarda nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine proizvodnih
sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak,
čebelnjak, sušilnica sadja, sušilnica za lan itd.), če naložba ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju sonaravne reje živali;

1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti sadja;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin;
1.3.4. Dvig kakovosti življenja na Ljubljanskem podeželju;
1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih
proizvodov: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa
itd. ...
2.1.2. Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in
izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji;
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne poklicne
kvalifikacije.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in tehnično podporo v kmetijskem
sektorju, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali
lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev
Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo
(ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005
ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena
z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe
(ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke
ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES)
št. 1857/2006 in v Pravilniku o dodeljevanju državnih
pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini
Ljubljana.
Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe po pravilu de minimis, vložijo vloge
za več namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen.
Vlogo za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh
fazah, lahko vložijo le upravičenci, ki so za prvo fazo
kandidirali v letih 2012 in 2013.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za
posamezne vrste pomoči in namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo
ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih proizvodov
(eko, integrirano), ki so usmerjeni ali se bodo usmerili
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v prosto rejo živali in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo
kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
(podjetje) na območju z omejenimi možnostmi. Višina
pomoči znaša do 50 % upravičenih naložb (stroškov) na
območjih z omejenimi možnostmi in do 40 % upravičenih
naložb (stroškov) na drugih območjih, vendar ne več kot
10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za
ohranjanje tradicionalnih stavb
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne
občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Pomoč se lahko odobri v višini do 60 %, na območjih z omejenimi možnostmi do 75 % dejanskih stroškov,
ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, vendar ne
več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
1.3. Upravičenci do tehnične podpore v kmetijskem
sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju Mestne občine
Ljubljana, ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Pomoč
se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES)
št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in
njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine
Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli
mikropodjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči,
tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov,
oziroma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov
na naložbo.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč,
če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči,
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ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v predelavo
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak
posamezen namen.
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in montaže ter
opreme: stroški nakupa novega rastlinjaka s pripadajočo
opremo in stroški montaže
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa,
minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči: stroški nakupa nove mreže in ostalih elementov v skladu z izvedbenim načrtom, stroški postavitve, stroški priprave izvedbenega načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja
in nadzora Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže proti toči
v sadovnjakih, s popisom del in materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad pečkarjev
minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega
nasada, stroški priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo
posega v prostor v skladu z veljavno zakonodajo kot
so, globoko oranje, odstranjevanje štorov ipd.), nakup
opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora
imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha
ali 0,1 ha koščičarjev, oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1
ha jagodičja
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev
ali 0,1 ha jagodičja
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev: stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora
imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko pro
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov:stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve izpustov
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški nakupa
opreme za odstranjevanje gnoja, napajalne, krmilne,
molzne, prezračevalne opreme ipd.
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1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, (seniki, silosi itd.),
razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja
standarda nitratne direktive:
stroški nakupa materiala za gradnjo ali adaptacijo
pomožnih živinorejskih objektov.
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za
kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč
za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč
na območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč
na območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada
živina) ter 10 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki
za krave dojilje;
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike
živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na varstvenih
pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot
to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije za
namene iz točke 1.1.2.a) in točke 1.1.2 c) ali izjavo, da
ustrezno dovoljenje ni potrebno
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta
za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne površine 3
ha, s popisom del, opreme in opisom tehnologije paše.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine proizvodnih
sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak,
čebelnjak, sušilnica za sadje, sušilnica za lan itd. …), če
naložba ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije: stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, stroški nabave materiala za obnovo, stroški za
izvajanje del.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko
izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt).
Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah za ohranjanje tradicionalnih
stavb je DDV upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006).
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja na tekmovanjih in stanovskih
srečanjih, itd.
Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju sonaravne reje živali
– izpopolnjevanje tehnologije reje drobnice, ter preprečevanje zastrupitev drobnice s strupenimi rastlinami
in zmanjšanje ogroženosti od parazitov;
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– izdelava posnetka stanja v govedoreji na Ljub
ljanskem podeželju z zbiranjem podatkov o rejcih, površinah, živalih, z analizo razvojnih možnosti kmetij;
– pridobivanje rejcev za pripravo zorjenega rdečega mesa sonaravno rejenih živali in uvajanje le-tega
v ponudbo gostincev;
– vzpostavitev vzorčne živinorejske kmetije, ki bo
vključevala v kolobar in v krmne obroke živali kmetijske
rastline, ki so bolj odporne na sušo;
– reja kuncev in perutnine kot dodatna priložnost za
pridobivanje dohodka na kmetiji;
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti sadja
– spodbujanje obnove sadnih nasadov s pripravo
projektov za nove nasade, svetovanjem pri agrotehničnih delih v nasadih, uvajanju mrež proti toči in namakanju;
– svetovanje pri pridelavi jagod, pečkarjev in koščičarjev za dvig kakovosti in količino pridelanega sadja;
– uvajanje pridelave jagodičevja in lupinarjev na
manjših površinah;
– spodbujanje pridelave ter predelave stare sorte
hruške »dišečka« z vodenjem aktivnosti za registracijo
blagovne znamke in animacijo ter koordinacijo nosilcev predelave hrušk v žganje;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin
– izobraževanje ciljnih skupin za pridelavo varne in
kakovostne zelenjave ter poljščin – seznanjanje s tehnologijami pridelave, gnojilni nasveti na osnovi merjenja
dušika (N-min) in po analizi tal, svetovanje pri obdelavi
tal, varstvu rastlin, namakanju, izmenjava izkušenj o pridelavi in ogled dobrih praks ter kmetij;
– oživitev lokalnih sort vrtnin in povečanje samooskrbe v MOL – izobraževanja za manjše pridelovalce zelenjave in vrtičkarje (seznanitev z osnovami ekološkega
kmetovanja, avtohtonimi sortami zelenjave, z možnostjo
pridelave semena, z manj znanimi vrtninami in žiti, šparglji, ogled semenskega nasada avtohtonih sort solate,
motovilca, zelja, fižola, korenja, radiča);
– promocija lokalnih produktov s podeželja – »Ljub
ljanska košarica« – animacija pridelovalcev zelenjave
in izdelava kataloga ponudnikov pridelkov iz košarice,
ozaveščanje potrošnikov z izdelavo letaka o časovni
ponudbi slovenske zelenjave prodajalcev in objavami
na spletnih straneh, vzpostavitev kratkih verig med javnimi zavodi in kmeti, sodelovanje na prireditvah v okolici
Ljubljane;
– izobraževanje vrtičkarjev – pridobivanje podatkov
o potencialnih površinah za vrtičke pri zainteresiranih
kmetih, svetovanje pri vzpostavitvi vrtičkarske pridelave
na teh površinah;
1.3.4. Dvig kakovosti življenja na Ljubljanskem podeželju
– izvedba motivacijskih, animacijskih in izobraževalnih predavanj ter delavnic za ženske na Ljubljanskem
podeželju s poudarkom na dodani vrednosti osnovni
kmetijski proizvodnji – predelava živil in prodaja;
1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih
– izvedba tečaja za varno delo z motorno žago;
– izvajanje aktivnosti za skupno gospodarjenje
z gozdom in ogled dobrih praks skupnega gospodarjenja z gozdovi.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih
proizvodov: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa ….
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Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme in naprav
za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na
kmetijskem gospodarstvu.
2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in
izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme za prodajo
kmetijskih proizvodov
2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo ali obnovo
prostorov za trženje kmetijskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na
kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006
2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
2.2.1.a) nakup novih in rabljenih strojev ali opreme
za opravljanje dejavnosti, razen drobnega inventarja
2.2.1.b nakup materiala za izgradnjo ali obnovo
prostorov za izvajanje dejavnosti
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na
kmetijskem gospodarstvu.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne poklicne
kvalifikacije
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
2.3.1.a) stroške tečaja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije – za predelavo mleka,
mesa, sadja, peko kruha, potic in testenin na tradicionalni način, čebelarstva itd. …
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na
kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 2. 4. 2012 do
10. 2. 2014.
IV. Merila za izbor programov
A) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi
za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje
tradicionalnih stavb so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva od leta 2009,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto merila standard kmetijske
pridelave in izobrazba upravičenca upoštevata naslednji merili:
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi
de minimis – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijskih dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih ter
zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trže-
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nje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2009,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe (skupinske
izjeme in de minimis), se pri ocenjevanju upošteva število točk, dodeljeno pri ocenjevanju prve vloge.
Merilo za dodelitev državnih pomoči po uredbi de
minimis – zagotavljanje tehnične podpore za predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih je:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev
sredstev se ocenijo s 100 točkami.
C) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi
za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede na cilje strategije
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvom iz razpisanih tem
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno
70 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so namenjena za izvedbo programov podeželja, je
140.000,00 EUR.
Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah in
namenih:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo 50.000,00 EUR
1.2. naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb
25.000,00 EUR
1.3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju 35.000,00 EUR
– izboljšanje znanja kmetov na področju sonaravne
reje živali 8.500,00 EUR,
– povečanje pridelkov in kakovosti sadja
7.500,00 EUR,
– spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin
12.000,00 EUR,
– dvig kakovosti življenja na Ljubljanskem podeželju 3.000,00 EUR,
– gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih 4.000,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014.
2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov obsegajo 30.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto ali namen pomoči
višja oziroma nižja od predvidenih sredstev, se sredstva
prerazporedijo na drugo vrsto oziroma namen pomoči.
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VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.
VII. Roka za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer za pomoč za
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, vključno do 2. 12. 2013 (velja datum žiga pošte).
Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe
v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih vključno do 11. 2. 2014 (velja
datum žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih se pripravi na obrazcu Vloga
1, za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju na obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
na obrazcu Vloga 3.
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so
navedeni na obrazcu vloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti
A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja dodelitev državnih
pomoči za programe razvoja podeželja v MOL, se bo
začelo dne 5. 12. 2013 za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, dne 13. 2. 2014, pa za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo
in trženje primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih ter zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega dne, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom
odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep
pa župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
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Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za
ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,
– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog
dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste
in namena pomoči, vendar le v primeru, če zaprošena
sredstva vseh vlagateljev presegajo okvirno višino predvidenih sredstev po posameznih vrstah in namenih.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med
Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na
spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v teh rokih zainteresirani
dvignejo vsak uradni dan v času uradnih ur na Odseku
za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet, Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 19. novembra 2013, ob 9. uri, v sejni sobi 505 (V.
nadstropje), Zarnikova 3, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e- pošti
vsak uradni dan, v času uradnih ur pri Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@Ljubljana.si) ali Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11,
e-pošta: teodora.makoter@Ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
Ob-4025/13
Koncedent, Občina Pivka, Kolodvorska cest 5,
6257 Pivka, na podlagi 17. člena Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 33/09) in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Pivka
1. Koncesijski akt
Koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 7/04,
73/09).
2. Predmet koncesije
Predmet koncesije je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, ki obsega zbiranje in odvoz ločenih
frakcij, zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, zbiranje
in odvoz nevarnih frakcij, zbiranje in odvoz biološko
razgradljivih odpadkov, zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov, ravnanje z odpadki, primernimi za
kompostiranje, izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem
zbranih komunalnih odpadkov, obdelavo in odlaganje
odpadkov, ekološko osveščanje in izobraževanje obča-
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nov, ter upravljanje z zbirnim centrom za ločeno zbrane
frakcije. Gospodarska javna služba se opravlja na celotnem območju Občine Pivka.
3. Trajanje koncesijskega razmerja
Koncesija se podeli za obdobje desetih let z možnostjo podaljšanja do skupno največ petnajst let. Koncesionirana gospodarska javna služba se prične opravljati
z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko
sposobnost. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v 19. točki Navodil vlagateljem za
izdelavo vloge, ki so del razpisne dokumentacije za
izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija).
5. Postopek izbire
Koncesionarja se izbere po splošnem upravnem
postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06, 126/06, 65/08, 8/10).
6. Razpisna dokumentacija
Vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh koncedenta (http://www.pivka.si) in na spletnem
portalu javnih naročil (www.e-narocanje.si).
7. Obvezne sestavine vloge
Vlagatelji morajo predložiti vloge na obrazcih iz
Razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti
sledeče priloge:
– Vlogo; (OBR-1);
– Soglasje in podatki podizvajalca; (OBR-1a, če to
pride v poštev);
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja; (OBR-2);
– Bančno garancija za resnost vloge; (OBR-3);
– Izjavo o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obvenznosti; (OBR-4);
– Reference vlagatelja in potrdila naročnikov;
(OBR-5 in OBR-5a);
– Seznam tehničnih sredstev; (OBR-6);
– Ponudbeni predračun; (OBR-7);
– Osnutek koncesijske pogodbe; (OBR-8);
– Navedbo odlagališča in kopija listine o dolgoročnem sodelovanju z upravljavcem odlagališča;
– Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da vlagatelj
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
8. Reference vlagatelja
Vlagatelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa uspešno izvajal oziroma
izvedel storitve, ki so predmet gospodarske javne službe
najmanj dvem naročnikom. Vlagatelju se priznajo samo
referenčni posli v vrednosti minimalno 400.000,00 EUR
(brez DDV) za vsako posamezno referenco.
9. Predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov
koncedenta do 14. 11. 2013 do 12. ure. Na kuverti mora
biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Vloga” in številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Merila za izbor
Koncesionarja se izbere na podlagi najnižje ponudbene cene.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo javno in bo potekalo dne 14. 11.
2013 ob 13. uri, na sedežu koncedenta.
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12. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo obveščeni o koncedentovi odločitvi
o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Ustavitev postopka
Skladno z 21. členom Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Pivka, tudi najugodnejša
vloga koncedenta ne zavezuje k izboru koncesionarja.
Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli
povračila morebitnih stroškov vlagateljev ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem
postopku.
Občina Pivka
Št. 030-0001/2013-13

Ob-4037/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju: pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de
minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Gornji Petrovci v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2013 v Občini Gornji Petrovci po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006,
spremembo Uredbe (ES) št. 70/2001, za naslednje
ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
(ukrep 5),
(2) skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006,
za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (ukrep 6),
– promocija in trženje proizvodov in storitev
(ukrep 7),
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
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(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za
spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to
ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem
območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti
tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim
gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno
prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen
promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih pro
izvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(8) Za ukrep 8, opredeljen v 20. členu pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko
dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči
in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni
občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in pogoji za
pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene
ukrepe v letu 2013 znaša skupaj 10.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek od upravičenih stroškov, torej brez davka.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne
pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe
izvedene v obdobju od 1. 1. 2013 in do 29. 11. 2013.
Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
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Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
(1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih
ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območju
z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na ostalih
območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij
za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada
(sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore,
nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala
za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije
za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala
za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za
ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje
so stroški za apnenje vključeni).
– Najmanjša površina za katero se lahko dodeli
pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala
za izvedbo del za katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi Kmetijska
svetovalna služba Gornji Petrovci s priloženo kopijo zadnje analize tal,
– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava površin in
kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2012,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 5.000,00 EUR, od tega za
Posodabljanje kmetij 2.500,00 EUR, za Urejanje pašnikov 1.250,00 EUR in za Urejanje kmetijskih površin
1.250,00 EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je 25 % opravičljivih
stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za
primer bolezni.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za
smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih
postopkov, vključno s stroški pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti
v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja
proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil
o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti,
sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in
sistemov iz prejšnje točke,
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– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih
društev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za
organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za
udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih
družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih
prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno
bivališče v občini.
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh, pod pogojem, da
te publikacije predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega pro
izvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50 % upravičenih stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične pod
pore,
– dokazila o plačilu stroškov,
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– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske delavnosti, predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta
za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od
prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti
po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in storitev
(ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in
proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi
primarne kmetijske proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z do-
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polnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov,
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah države in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis za dodelitev državnih pomoči in pomoči de minimis, za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
v letu 2013«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Gornji Petrovci: http://www.gornji-petrovci.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, na Občini Gornji Petrovci – občinska
uprava, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan
občine s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer
na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet
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pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti
oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo Občine Gornji Petrovci za leto 2013« od
začetka razpisa do vključno 29. novembra 2013. Šteje
se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana
osebno v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija
opravila po zaključku razpisa in ni javno.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan, na tel. 02/556-90-00 (tajništvo
Občine Gornji Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka
Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Ob-4059/13
Na podlagi:
– Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99,
8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl.
US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 –
Odl. US, 10/12, 94/12);
– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13);
– Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 89/08, 25/09, 58/12) ter
– v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih
pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
– regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X)
(UL 2012, C 51, str. 41);
– v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh
»de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije –
svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007;
– Programa velikih zavezancev za zagotavljanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013,
potrjenega z odločbo Eko sklada, j.s. št. 3600-6/2012-6
z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju »Program velikih
zavezancev«);
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
(v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/2013/R3
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo
energetsko učinkovitost
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih
finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude)
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih
ukrepov:
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih
črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U1);
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U2);
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nadaljevanju: ukrep U3);
– obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v
nadaljevanju: ukrep U4);
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– izvedba energetskih pregledov (v nadaljevanju:
ukrep U5);
– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov (v nadaljevanju: ukrep U6);
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli
na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U7);
– učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje
oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih
stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U8);
– oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa
in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju:
ukrep U9).
Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.
2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in
pravila podeljevanja spodbud
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
– drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi,
ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08,
5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).
V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi sub
jekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti).
V primeru pogodbenega financiranja investicije je
prijavitelj lahko tudi izvajalec1, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma
naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna
dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po
pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora
biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani
pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom2, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh
področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki
deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Kot
pogodbeno financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska
razmerja.
1
Izvajalec je ponudnik energetskih storitev, s katerim
ima uporabnik le-teh sklenjeno Pogodbo za zagotavljanje
prihrankov ali oskrbe z energijo.
2
Naročnik je končni odjemalec oziroma upravičenec
do nepovratnih sredstev iz naslova Programa za zagotavljanje prihrankov energije.
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V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE
se finančne spodbude podjetjem v okviru tega javnega
razpisa podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen
finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo energetskega pregleda,
ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih
o subvencijah.
2.1 Posebna pravila za projekte U4 in U8
Vlagatelji vlog za projekte, ki spadajo med ukrepe
U4, morajo spadati v javni ali storitveni sektor.
3. Pogoji za sofinanciranje projektov
3.1. Splošni pogoji
Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev
finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo
biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de
minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v tretjem, četrtem in petem odstavku 5. člena oziroma drugem odstavku 16. člena Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE.
Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet
finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni
bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanje projekta.
Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora
komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega
učinka oziroma potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008.
Če se delo prične, preden bosta izpolnjena pogoja
iz prejšnjih dveh odstavkov, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta.
Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno
konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za
vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu,
ki jih ne krije sofinancer. Kolikor se v postopku obravnave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot
tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne
spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel
vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za povečane neupravičene stroške oziroma za povečan delež
upravičenih stroškov.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne
storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali
če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno
dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste
upravičene stroške,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati
ter da ni naročil opreme oziroma izvajanja projekta.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti
tudi naslednjo podpisano izjavo:
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– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list
RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami);
– o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije;
– da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom
o preprečevanju korupcije;
– da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni
v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah.
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni
začel izvajati.
Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva
tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu
oziroma izplačilo finančnih spodbud.
Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer,
v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju in/ali zahteva vrnitev že izplačanih finančne
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dne vračila.
Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec
mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko
izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec. Vlagatelji, zavezani po zakonu, ki ureja javno naročanje,
morajo pri izbiri izvajalca upoštevati veljavni zakon o javnem naročanju. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo
za naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe
različnih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor
izvajalca ustrezno utemeljiti. Ponudbe predstavljajo del
dokumentacije, ki jo vlagatelji priložijo k vlogi. V primeru,
da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan
priložiti utemeljeno pisno obrazložitev.
Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb
pod tržnimi pogoji.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12.
2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi
okoliščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja,
niso več mogoča.
Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan
sofinancerju povrniti morebitno nastalo škodo oziroma
stroške obravnave vloge.
Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega najvišjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena
z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen
oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim
odstavkom 4. Točke javnega razpisa.
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge
za dodelitev finančne spodbude s kontrolnimi ogledi
(npr. ogled na kraju samem izvedenega projekta), preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa,
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pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi,
kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dne vračila.
Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od
vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem
financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati
sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podatke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih
sredstev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti
najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne, pilotne in rabljene opreme oziroma naprav.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi
vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom
pogodbe o sofinanciranju ter ob in po izplačilu sredstev. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da
vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju
ne bo podpisana oziroma vlagatelj do sredstev ne bo
upravičen.
Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinancerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta
zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov
v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi.
3.2. Posebni pogoji
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/10, 62/13, v nadaljevanju: Pravilnik) ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli
druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za
izvajanje tega javnega razpisa (v metodologiji navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo tudi za
subjekte, za katere niso izrecno navedene). Kadar Pravilnik, meritve ali metode ne določajo načina izračuna
prihrankov, se uporabi metodologija, kot je določena
v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali v obrazcih, ki
so na spletni strani sofinancerja.
Program dela, izvedba vseh ukrepov, določenih
v tem javnem razpisu, razen ukrepa U5 in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu z predhodno navedenimi normativi ter v skladu z obstoječo
veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES
2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za
okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012.
3.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U1:
Ukrep U1 vključuje naslednje namene:
– zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: namen U1-A);
– zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda,
zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju:nameni
U1-B);
– priprava tople sanitarne vode ter podpora ogrevanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju:
nameni U1-C).
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3.2.1.1. Nameni U1-A:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-A, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
Vrsta toplotne črpalke

Tip

priprava tople sanitarne
vode

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

Zrak/voda

3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem
razpisu in ki spadajo med namene U1-A, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od
naslednjih načinov:
– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni
strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada,
j.s., in na njem označiti izbrano opremo;
– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147,
ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in
grelno moč.
3.2.1.2. Nameni U1-B:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-B, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako
pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja:
Vrsta toplotne črpalke

Tip

ogrevanje prostorov
in priprava tople sanitarne
vode

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem
razpisu in ki spadajo med namene U1-B, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od
naslednjih načinov:
– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni
strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada,
j.s., in na njem označiti izbrano opremo;
– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije
5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP)
in grelno moč;
– vlagatelj prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT
in izpis iz spletne strani www.eurovent-certification.com,
ki mora vsebovati označen tip naprave katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost
opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka
tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v
četrtem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje:
Vrsta toplotne črpalke

Tip

ogrevanje prostorov in priprava
tople sanitarne vode

Zrak/voda

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
4,0

A7/W45

SIST EN 14511 (2008)

3,7

A7/W45

SIST EN 14511 (2011)

(za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz
četrtega odstavka te točke);
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– vlagatelj prijavi priloži mnenje Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko
(LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji
dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U1, ki je objavljena
na spletni strani sofinancerja);
– vlagatelj zahtevku za sofinanciranje priloži mnenje laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev
mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo
II pri ukrepu U1, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti
najkasneje do 31. 12. 2014, vendar ne kasneje kot
se predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev,
k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa
izveden s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za
pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme
bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje
laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni
upravičen do finančne spodbude.
Za vgradnjo toplotne črpalke tipa voda/voda mora
vlagatelj po zaključku naložbe oziroma pred izplačilom
nepovratne finančne spodbude obvezno predložiti vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje.
3.2.1.3. Nameni U1-C:
Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem
razpisu in ki spadajo med namene U1-C, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega
od naslednjih načinov:
– oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni
strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada,
j.s., in na njem označiti izbrano opremo;
– vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje
meritev po standardu SIST EN 12975-2 oziroma SIST
EN 12976, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma
aperturno površino sprejemnika sončne energije.
3.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U2:
Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo
izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne
energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES
v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk
za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076,
24/03/2009 str. 17–44). V primeru uporabe gospodinjskih
svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti
upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3.
2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za
energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe
evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES
v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: UREDBA KOMISIJE
(EU) št. 1194/2012 z dne 12. 12. 2012 o izvajanju Direkti-
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ve 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih
sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme.
Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07, 62/10 in 46/13). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema
opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta
(izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika).
Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh
meril.
Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz
naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe
električne energije glede na celotne stroške projekta M1.
Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije
se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg
redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja.
M1
=
Učinkovitost
investicije/projekta
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne
energije / celotni stroški projekta
Učinkovitost investicije/projekta
[kWh/leto/EUR]

Št. točk

≥ 10

60

≥ 5 ˂ 10

40

≥2˂5

30

≥1˂2

10

Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po
izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih
stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi
stroški za električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva
pozitivna ocena, M2 ≥ 0.
M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja
obstoječe razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdrževanja obstoječe razsvetljave) * 100
Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po
obeh kriterijih M = M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se
zavrne.
3.2.3. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U3:
Ukrep U3 vključuje naslednje namene:
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem
in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U3-A);
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih
plinov v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v
nadaljevanju: namen U3-B);
– sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in
storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U3-C).
3.2.3.1. Namen U3-A:
Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote se določi
z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno
obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:
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PKEizk. odpadne toplote:

prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izkoriščanja odpadne toplote v prezračevalnih
sistemih (rekuperacija)

A:

površina objekta [m2], na katerega se nanaša centralni prezračevalni sistem

h

višina [m] prostorov (od tal do stropa) – normirana vrednost 2,5 m

β

stopnja izmenjave zraka [h-1] normirana vrednost 0,5 h-1

t

Čas delovanja [h] prezračevalnega sistema v ogrevalni sezoni – normirana vrednost 3.000 h

c

specifična toplota zraka [kJkg-1K-1]

ρ

gostota zraka (1,2 kgm-3)

∆T

Razlika med temperaturo zraka v prostoru in povprečno temperaturo zunanjega zraka v času
ogrevalne sezone – normirana verdnost (22-4) = 18 K

η

 – normirana vrednost 0,7
stopnja rekuperacija

3.2.3.2. Namen U3-B
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema z rekuperacijo odpadne toplote dimnih plinov se določi z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obra ob prijavi, ali kot sledi:
zloži vlagatelj




PKEizk. odpadne toplote:

prihranek končne energije
[MWh/leto] v industriji zaradi izkoriščanja odpadne toplote

v obstoječih sistemih (rekuperacija)

P:

Priključna moč prenosnika odpadne toplote dimnih plinov [kW], katerega se vgrajuje
v obstoječi sistem
3.2.3.3. Namen U3-C
Prihranek energije zaradi vgradnje sistema za optimizacijo rabe hladu se določi z meritvami, ki temeljijo
na spremljanju porabe energije s standardnimi merilnimi
enotami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno
strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme.
Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja
poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov.
3.2.4. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki
predstavljajo ukrep U4:
Ukrep U4 vključuje naslednje namene:
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega
elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti
neogrevanim prostorom (v nadaljevanju: namen U4-A);
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla na terenu (v nadaljevanju: namen
U4-B);
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti
terenu (v nadaljevanju: namen U4-C);
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim
prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju
(ploskovnem gretju) (v nadaljevanju: namen U4-D);
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop
v sestavi ravnih ali poševnih streh (v nadaljevanju:namen
U4-E),
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – poševna streha (v nadaljevanju: namen
U4-F);
– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – ravna streha (v nadaljevanju: namen
U4-G);
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– delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata (v nadaljevanju: namen U4-H).
Vrednost toplotne prevodnosti λ vgrajenega izolacijskega materiala lahko znaša največ 0,040 W/mK.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme.
Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja
poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru doseganja manjših ali enakih razpisnih
vrednosti toplotne prehodnosti Umax, in sicer:
– namen U4-A – Umax = 0,25 W/m2K,
– namen U4-B – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U4-C – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U4-D – Umax = 0,27 W/m2K,
– namen U4-E – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U4-F – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U4-G – Umax = 0,18 W/m2K
– namen U4-H – Umax = 1,20 W/m2K za vertikalna
okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna vrata.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003.
Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni
le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje
ETAG 004. Zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stavbe in vgradnja energijsko učinkovitega
zunanjega stavbnega pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih zasteklitev s toplotno prehodnostjo celotnega
okna mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN
ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).
Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče tudi v primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, mora pa vlagatelj predložiti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina
že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prehodnosti že vgrajenega izolacijskega
materiala.
3.2.5. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U5:
Izvajanje energetskega pregleda in končno poročilo
o izvedenem energetskem pregledu morata biti v skladu
z zadnjo objavljeno (april 2007) Metodologijo izdelave
energetskega pregleda Ministrstva za okolje in prostor
(v nadaljevanju: Metodologija) in z Navodili o izdelavi poročila o izvedenem energetskem pregledu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Energetski pregled mora ustrezati kriterijem razširjenega energetskega
pregleda. Končno poročilo o izvedenem energetskem
pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, kot
ga zahteva Metodologija, in predstavitev energetskega
pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu za izdelavo končnega poročila. Za svetovalno storitev izvedbe
energetskega pregleda objekta na isti lokaciji se odobri finančna spodbuda po preteku najmanj pet let od
zaključka prejšnjega energetskega pregleda, ne glede
na to, ali je ta energetski pregled predstavljal razširjen
pregled.
3.2.6. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U6:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo v ukrep U6, so elektromotorni sistemi
tipičnih aplikacij za črpalke in ventilatorje kjer se uvaja
nadgradnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po potrebi
tudi zamenjava samega motorja, ker je potrebno tak
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sistem oziroma sklop obravnavati celovito, saj je učinkovitost prigradnje frekvenčnega pretvornika odvisna tudi
od ustreznosti samega elektromotorja in samega načina
(dinamike) obratovanja celotnega pogonskega sistema.
Učinke izvedbe namena se predvidi na osnovi analize delovanja v obliki tehničnega elaborata, kjer se upošteva računske in/ali normirane vrednosti faktorjev prihrankov, ki je določena v obrazcu za izračun prihranka
CO2, glede na vrsto aplikacije in sektor, ki mu prijavitelj
pripada. Prihranek končne energije se določi na podlagi
Priloge IV Direktive 2006/32/ES.
Ukrep U6 vključuje naslednje namene:
– vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009);
– vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev
ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;
– vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske
učinkovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna v skladu
s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 641/2009;
– vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti opremljeni
s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2
s spremenljivo hitrostjo;
– vgradnja kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo
hitrostjo ali mehkim zagonom,6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega
EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali
mehkim zagonom;
– vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009) ter vgradnja
frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na
obstoječe elektromotorne naprave/pogone v transportnih sistemih.
Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi standardi in glede minimalne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter samostojnih in vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. Julija 2009
o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2005/32/ES (UL L 191, 22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter
št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi
z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo samostojnih
obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke.
3.2.7. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U7:
Ukrep U7 vključuje naslednje namene:
– zamenjava starih ogrevalnih naprav s kotlom na
biomaso (v nadaljevanju: nameni U7-A),
– zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin (v nadaljevanju tudi ZP)
ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju tudi UNP) (v
nadaljevanju vse skupaj: nameni U7-B),
– zamenjava starih ogrevalnih naprav – zamenjava
gorilnika ter namestitev kondenzacijske enote (ekonomizer) na ZP in UNP (v nadaljevanju: nameni U7-C).
3.2.7.1 Nameni U7-A
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-A, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– oprema mora imeti skladno z zahtevami standarda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči kotla mora biti večji ali
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enak 90% in vrednost emisij skladna z Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 34/07, 81/07 ter 23/11). Naprave z ročnim
polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti pregrajen
vodni toplotni zbiralnik.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo
certifikata po standardu SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme
Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni
strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi) lahko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana naprava navedena na
seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca
in model opreme.
3.2.7.2. Nameni U7-B
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-B, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– normirani izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla mora biti pri nazivni moči kotla večji
ali enak 104% pri uporabi ZP ali UNP. Izpolnjevanje
pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata oziroma
tehnično dokumentacijo za predlagano napravo.
Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na ZP
ali UNP v kotlovnico, in sicer:
a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov
na ZP s kotli na zZP ali
b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov
na UNP s kotli na UNP, za lokacije kjer iz ekonomskih
ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na
voljo ali
c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov
na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin,
mazut ali premog), s kotli na ZP ali UNP pri čemer se
kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem
delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na
fosilna goriva s posameznimi kotli na ZP ali UNP, če
upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja,
pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distribucije plina ali
d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov
na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog), s kotli
na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.
3.2.7.3. Nameni U7-C
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-C, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– normirani izkoristek posameznega kotla, ki se
nadgrajuje mora biti pri nazivni moči kotla večji ali enak
104% pri uporabi ZP ali UNP.
Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z dimnikarskimi meritvami izvedenega stanja, in
sicer na način, da se zahtevku za sofinanciranje predloži
kopijo izvedenih meritev skupaj z dimnikarskim poročilom.
Poročilo z dokazili iz prejšnjega odstavka mora
upravičenec predložiti skupaj z zahtevkom za sofinanciranje, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2014.
3.2.8. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U8:
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo nove individualne toplotne postaje
(TP), pri čemer pride do zamenjave zastarele in neučinkovite toplotne postaje. Poleg zamenjave TP se
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lahko istočasno izvede tudi druge ukrepe učinkovite
rabe energije, kot je vgradnja ventilov za hidravlično
uravnoteženje dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov.
TP za ogrevanje morajo imeti krmilnike z vodenjem
temperature ogrevne vode glede na zunanjo temperaturo ter možnostjo nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Z izvedbo optimiziranja ogrevalne krivulje in nastavitev regulacijskega
ventila se doseže manjša porabe energije za ogrevanje
pri končnem odjemalcu z racionalnejšo izrabo toplote iz
sistema daljinskega ogrevanja.
TP za pripravo sanitarne tople vode (STV) mora biti
pravilno izbrana in z ustrezno regulacijo doseči znatno
zmanjšanje porabe energije za pripravo STV pri končnemu odjemalcu.
Nepovratne finančne spodbude se dodeljuje za
vgradnjo sodobne toplotne postaje z naslednjimi lastnostmi oziroma elementi:
– s kompaktnim, ploščatim prenosnikom, pravilne
velikosti (moči);
– s pravilno izbiro in nastavitev regulacijske opreme
za pripravo STV;
– s sodobno regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplotne
energije;
– s pravilno dimenzioniranim regulacijskim ventilom glede na razpoložljiv diferenčni tlak na lokaciji TP;
– z enakodeležno ali lomljeno karakteristika ventila;
– z odzivnim temperaturnim zaznavalom, čim
bližje ali kar v prenosniku toplote;
– s PI regulatorjem (krmilnikom) z nastavitvijo;
– z merilnikom toplotne energije z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik prek
ustrezne povezave;
– z energetsko učinkovitimi črpalkami skladno
s PURESom;
– s toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;
– usposobitev sistema za optimizirano delovanje.
3.2.9. Posebna pravila, ki veljajo za projekte,
ki predstavljajo ukrep U9:
Ukrepi U9 vključujejo naslednje namene:
– regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja
regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba
sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov;
napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije –
CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci (v nadaljevanju: namen
U9-A);
– uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO
50001 (v nadaljevanju: namen U9-B).
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene, so nadgradnje obstoječih
praks spremljanja rabe energije z uvedbo sistemov oziroma metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih
normiranih prihrankov. Ob tem pa tudi projekti regulacije
in povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi
števci in/ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE,
uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001.
Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede na vrsto
energije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek
končne energije se določi enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let.
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3.2.9.1. Namen U9-A:
– nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, ki omogočajo:
– učinkovito avtonomno obratovanje procesov,
– povezljivost s sistemom obratovalnega monitoringa in daljinskega upravljanja;
– izvedba obratovalnega nadzora, ki omogoča:
– nadzor v realnem času nad obratovanjem procesov,
– daljinsko krmiljenje procesov,
– alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju procesov,
– arhiviranje podatkov o obratovanju procesov
v standardno bazo,
– avtomatsko popisovanje rabe energije v standardno bazo;
– uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov, ki omogoča:
– dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami,
– izračun optimalnih obratovalnih parametrov
procesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora,
– posredovanje izračunanih optimalnih obratovalnih parametrov do procesa,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti
obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, ki omogoča:
– dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami,
– definiranje ključnih procesnih indikatorjev na
osnovi zajetih meritev o rabi energije,
– splošni pregled meritev in ključnih procesnih
indikatorjev,
– pregled merjenih vrednosti in primerjava s ciljanimi vrednostmi,
– pregled kumulativnih vsot odstopanj od ciljnih
vrednosti,
– možnost izvoza podatkov v CVS ali XLS obliki,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti
obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe
energije s pametnimi števci.
3.2.9.2. Namen U9-B:
– uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO
50001:
– kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju učinkovitejše rabe energije pri obstoječih porabnikih energije;
– ustvarjanje preglednosti in lažje komunikacije
v zvezi z upravljanjem energetskih virov;
– spodbujanje najboljših praks energetskega
upravljanja in krepitev dobrega vedenja pri upravljanju
z energijo;
– pomoč postrojenjem pri ocenjevanju in prednostnem uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij;
– zagotavljanje delovnih okvirov za spodbujanje
energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi;
– vpeljevanje izboljšav pri projektih upravljanja
z energijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
– omogočanje integracije z različnimi organizacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje ter zdravja in
varnosti.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za
projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša
119.791,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen projekt se
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov
glede na velikost podjetja/status subjekta, z upošteva-
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njem predvidenega prihranka energije in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne
sme:
– presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov
projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;
– presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov
projekta za srednja podjetja;
– presegati 50% upravičenih stroškov projekta za
mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja.
V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska
ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za
izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge.
Upravičeni stroški za vse projekte so:
– stroški, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije3, za katero so priložena dokazila o izdelavi
in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora4
za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji
od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta.
Pri velikih podjetjih se sofinanciranje teh stroškov podeljuje po pravilih »de minimis«.
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju
»DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot
vstopni DDV.
Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu.
Neupravičeni stroški pri vseh ukrepih so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od
podanih omejitev upravičenih stroškov,
– ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni
stroški,
– DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vstopni DDV ter drugi davki.
Ostali neupravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu.
Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru
upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju. Zamenjava je možna za enakovredno
ali boljšo opremo ali storitev, ki izpolnjuje pogoje tega
razpisa. O zamenjavi načrtovane opreme in storitev
v okviru upravičenih stroškov upravičenec seznani sofinancerja.
Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo
3
Projektna dokumentacija se glede na namen uporabe
razvršča na vse projekte, ki jih navaja Pravilnik o projektni
dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008, v nadaljevanju: pravilnik). Vsi projekti, ki jih navaja pravilnik so sestavljeni v skladu s 5. členom pravilnika. Za upravičence, ki predstavljajo
javni sektor oziroma so zavezani k javnemu naročanju velja
poleg pravilnika še Uredba o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06, Ur. l. RS, št. 54/10, v nadaljevanju: uredba), ki ureja investicijsko dokumentacijo.
4
Nadzor opravlja oseba, skladno z določili Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 57-2412/2012) in svoje delo
izkaže bodisi s potrjenim gradbenim dnevnikom, poročilom
o delu (s specifikacijo del in stroškov) ali z potrditvijo izjave
izvajalca o zaključku del.
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sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že
podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih
iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini
najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij.
Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega
zakona (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud).
Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud
v višini, kot so določena s Programom velikih zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva
povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude.
4.1 Omejitve sofinanciranja
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta
mora znašati najmanj 5.000,00 EUR.
Višina
sofinanciranja
ne
sme
presegati
80.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja ne sme presegati 100 EUR
nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije.
4.1.2. Posebna pravila za ukrep U5:
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta
mora znašati najmanj 1.000,00 EUR.
Višina
sofinanciranja
ne
sme
presegati
4.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja ne sme presegati 15 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije.
4.2. Upravičeni stroški
4.2.1. Upravičeni stroški za ukrep U1:
Namen U1-A
Upravičeni stroški so: toplotna črpalka zrak/voda,
hranilnik za sanitarno vodo, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
Namen U1-B
Upravičeni stroški so:
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno
črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja
in notranja enota), hranilnik toplote, elektro material in
inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zemlja/voda,
vgradnja zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, zemeljski kolektor ali geosonda, hranilnik toplote, elektro
material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno
črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava
vrtine, geosonda, hranilnik toplote, elektro material in
inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
Namen U1-C
Upravičeni stroški so: sprejemniki sončne energije,
hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni
material in inštalacije, zagon opreme.
4.2.2. Upravičeni stroški za ukrep U2:
Upravičeni stroški so:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju
prijaznih svetilk5,
Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo za
namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik
za zakrivanje samega vira.
5
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– nabavo in vgradnjo varčnih svetil6 in odsevnikov
ter učinkovitih predstikalnih naprav7,
– rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter
postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno
utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se
v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave,
– nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko
krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter
nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega
knjigovodstva razsvetljave.
4.2.3. Upravičeni stroški za ukrep U3:
Namena U3-A in U3-B:
Upravičeni stroški so:
– nabava in vgradnja naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega
zraka,
– nabava in vgradnja sistema za distribucijo in prenos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter
krmilnimi elementi,
– nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode,
– nabava in vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov.
Namen U3-C:
Upravičeni stroški so: nabava in vgradnja hladilnih
vitrin na obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah
z živilskim blagom.
4.2.4. Upravičeni stroški za ukrep U4:
Nameni U4-A, U4-B, U4-C in U4-D:
– nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega
sistema;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih
polic;
– obdelava špalet;
– nabava in vgradnja okenskih polic.
Nameni U4-E, U4-F, in U4-G:
– nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala vključno s parno zaporo;
– nabava in vgradnja paroprepustne folije oziroma
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno
kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev stari slojev, vgradnja nove hidroizolacije in izvedba estriha oziroma druge zaključne obloge.
Namen U4-H:
– odstranitev obstoječih oken, balkonski vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih
skladno s smernico RAL montaže;
6
Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih
virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir,
kjer svetloba nastaja na osnovi razelek-trenja v plinu.
7
Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih
fluorescenčnih sijalk.
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– nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvedena tudi vgradnja novega stavbnega pohištva;
– nabava in vgradnja okenskih polic;
– obdelava špalet.
4.2.5. Upravičeni stroški za ukrep U5:
Upravičeni stroški so:
– izvedba energetskega pregleda.
4.2.6. Upravičeni stroški za ukrep U6:
Upravičeni stroški so:
– nabavo opreme;
– montaža/instalacija in zagon sistemov;
– svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme.
4.2.7. Upravičeni stroški za ukrep U7:
Namen U7-A:
Upravičeni stroški so:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne
opreme,
– nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na
centralno ogrevanje.
Namen U7-B:
Upravičeni stroški so:
– izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor
tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama),
– nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje
kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne
povezave,
– predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov
za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog,
– nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.
Namen U7-C:
Upravičeni stroški so:
– izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor
tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama),
– nabava in vgradnja gorilnika ter pripadajočih sistemov,
– nabava in vgradnja kondenzacijske enote (ekonomizerja) ter pripadajočih sistemov,
– predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov
za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog,
– nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.
4.2.8. Upravičeni stroški za ukrep U8:
Upravičeni stroški so:
– nabava in vgradnja toplotne postaje z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varovalne opreme;
– zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami;
– izolacija cevi do uporabnikov z vrednostjo toplotne prehodnosti;
– merilnik toplote;
– montaža sistema,
– nabava in vgradnja ventilov za uravnoteženje dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov.
Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema
in ogreval.
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4.2.9. Upravičeni stroški za ukrep U9:
Upravičeni stroški so:
– nabavo programske opreme;
– nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav;
– montaža/inštaliranje in zagon sistemov;
– svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme;
– svetovalne storitve za namene uvedbe standarda.
5. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in
priloge (obrazci za različne ukrepe se smiselno razlikujejo glede na ukrep):
Vsaka vloga mora vsebovati:
– obrazec »Vloga«;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz
katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni
razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik);
– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti);
– izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti);
– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne
skupnosti);
– sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva);
– tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki
jih bodo izvajali različni izvajalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika oziroma v primeru, kadar treh ponudb
ni bilo mogoče pridobiti, utemeljeno pisno obrazložitev
(velja za osebe, ki niso javni naročniki);
– besedilo javnega razpisa za vsako predvideno
storitev ali izjavo, da izvajalec je oziroma bo izbran
v skladu s pravili o javnem naročanju, ki je del OBRAZCA št. 1-jamstva prijavitelja (velja zgolj za javne naročnike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno);
– obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PETROLURE/2013/R3«;
– prilogo, ki izkazuje primernost opreme oziroma
skladnost opreme z določili javnega razpisa (velja smiselno za ukrepe in namene, kjer je to potrebno);
– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan
podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev
ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa
in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja
(http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi-2013), oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske
pošte: petrolure@petrol.si. Obrazci za različne ukrepe
se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena
na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov
posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače
(npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu
ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca
vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje
morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem
jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti.
V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem
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in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci, ki so del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 1 – Vloga in Obrazec št. 2 – Vzorec pogodbe
o sofinanciranju), morajo biti lastnoročno podpisani in
žigosani oziroma parafirani na za to označenih mestih.
Vsa ostala dokumentacija, ki jo bo vlagatelj smiselno
priložil k prijavi, mora biti vsaj parafirana.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko
verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov,
mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Samostojna vloga predstavlja izvedbo enega ukrepa na enem
objektu, razen v primeru distribucijskih omrežij.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/2013/R3, Ukrep: U1 / U2 / U3 / …«. Nepravilno
označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja
(osebno, po pošti ipd.) od 28. 10. 2013 dalje in najkasneje do 15. 11. 2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje
priporočene pošiljke.
6. Postopek obravnave vloge
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija
(v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, vsako
delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega
razpisa. Za prvo odpiranje vlog veljajo glede preverjanja
popolnosti vlog enaka pravila kot za posamezno odpiranje vlog, kot sledi v nadaljevanju.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na
način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako
sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja
prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak
petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja
prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali
odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo
pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti
v 8 dneh. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat,
ko so pomanjkljivosti odpravljene. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.
Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le
enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se
spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila,
ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba
ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za opiranje
dopolnitev vlog.
7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih
spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki
so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih
glede na upravičene stroške.
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Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse
pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom
na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi
odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
30 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta
na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi
pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni
od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe,
sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev
finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni.
8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v
nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofinanciranje, ki mora vključevati:
– obrazec »Zahtevek za sofinanciranje PETROLURE/2013/R3«, objavljen na spletni strani, www.petrol.si;
– seznam preverjenih računov in računi s specifikacijo;
– dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije
plačane položnice –univerzalnega plačilnega naloga
(UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni transakciji,
blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot
dokazilo o plačilu računa);
– v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi
kredit Eko sklada, dokazila o nakazilu dodeljenega kredita;
– končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije s predstavitvijo projekta;
– fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije,
ipd., ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje
projekta;
– drugo dokumentacijo (smiselno glede na prijavljeni ukrep, namen), ki jo sofinancer utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane
upravičene stroške, ki se povrnejo upravičencu največ
v odobrenem deležu sofinanciranja.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni
račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih
sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu,
se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu
sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo
spodbude.
9. Drugo
Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska pogodba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta
razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki
so navedene v teh dokumentih.
Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da
poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom
za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni
strani sofinancerja.
Petrol d.d., Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 900-645/2009-6

Ob-4049/13
Preklic

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, preklicuje objavljeno javno dražbo za prodajo nepremičnin s parc.
št. 393/64, 393/65, 393/66, 393/67, 393/68, 393/69,
393/70, 393/71, 373/72, 373/73, 373/74, 373/75, 373/76,
373/77, 373/78, 393/79, 393/80, 393/81, 393/82, 393/83,
393/84, 393/85, 393/86, 393/87, 393/88, 393/89, vse
k.o. Trnovsko predmestje, razpisane na dan 7. 11. 2013,
s pričetkom ob 12.30, v prostorih Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 85/13 z dne 18. 10. 2013.
Mestna občina Ljubljana
Št. 46/2013

Ob-3995/13

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV,
št.: 10/09), objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih prostorov
v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem je pet nezasedenih
in štirih še z najemniki zasedenih poslovnih prostorov
v Mariboru, ki so last Mestne občine Maribor, in sicer:
1. Glavni trg 14-15 (Rotovška klet), v skupni izmeri
734,78 m2, ulični;
a) dejavnost: gostinska – strežba jedi in pijač,
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 12.30 do 12.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 3.282,48 EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 19.694,88 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne
pogodbe,
g) v prostoru je še oprema stečajnega dolžnika (zadnjega najemnika) in lizingodajalca Hypo leasinga, ki jo
oba ponujata v odkup.
2. Gosposka ulica 9, v skupni izmeri 90,60 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 11. do 11.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 850,00 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 5.100,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.

3. Gosposka ulica 15, v skupni izmeri 50,30 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 10.30 do 10.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 554,16 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.324,96 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
4. Gosposka ulica 16, v skupni izmeri 97,84 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 11.30 do 12.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 973,00 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 5.838,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe.
5. Gosposka ulica 16, v skupni izmeri 59,98 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 11.30 do 12.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 617,24 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.703,44 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
6. Gosposka ulica 28, v skupni izmeri 69,40 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 10. do 10.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 687,64 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 4.125,84 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
7. Partizanska cesta 21, v skupni izmeri 143,00 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 9. do 9.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 733,00 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 4.398,00 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne
pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
8. Slovenska ulica 15, v skupni izmeri 49,00 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
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b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 9.30 do 9.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 347,10 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 2.082,60EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe.
9. Ulica kneza Koclja 2, v skupni izmeri 21,80 m2,
ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 4. 11. 2013,
od 12. do 12.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 154,24 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 925,44 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne
pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe
Pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni
prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je
odstopil od najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje
v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme
poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine in nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, za poslovni prostor dolžan plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem
prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot
celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega
prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki
dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju
kakršnem so. Najemnik je dolžan v roku usposobitve
(rok, v katerem ne plačuje najemnine), ki prične teči
od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem
prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi
lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno
soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi
lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi
nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij,
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Vsi poslovni prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas kot zaključene celote in izključno za opravljanje navedenih dejavnosti.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna
dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor
(sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, dne
13. 11. 2013, s pričetkom ob 10. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek
višanja:
Višina izklicne mesečne najemnine za posamezni
poslovni prostor in v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena: s cenitvijo višine najemnine, ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nepremičnin Slovenskega inštituta za revizijo in sodni
cenilec za gradbeništvo, izkustveno, oziroma na podlagi
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09) ter ob upoštevanju
na rednih sejah sprejetih sklepov Mestnega sveta MOM
o znižanju in dodatnem znižanju najemnin za poslovne
prostore (MUV. št.: 16/2012 in 17/2013). Najemnina
(tudi dražena, ki se ne more znižati) se usklajuje enkrat
letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS
v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena
plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik
dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja izklicne najemnine, je
za vsak poslovni prostor iz II. točke te objave, posebej
naveden pod črko d).
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno
8. 11. 2013, plačati varščino v višini šestkratne izklicne
mesečne najemnine (znesek varščine za vsak poslovni
prostor iz II. točke te objave, je posebej naveden pri
vsakem prostoru pod črko e), na transakcijski račun
Mestne občine Maribor št. 00 01270-0100008403, sklic
na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »dražbena varščina za javno dražbo najemnine za
poslovni prostor pod zap. št.:...« (obvezno navesti zaporedno številko prostora pod katero je ta naveden v II.
točki te objave).
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter
način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) po poteku roka usposobitve (rok, v katerem
najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z najemnino,
neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga
bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), ki se začne poračunavati po poteku roka
usposobitve.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani oziroma
državljani države članice EU.
– Fizične osebe, ki so državljani RS morajo poleg
dokazila o državljanstvu in izvirnika osebnega dokumenta (na vpogled), predložiti tudi vse kar morajo predložiti
fizične osebe (s.p.) iz pete ailnee, razen izpiska iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne
sme biti starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra
društev pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše
od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme
biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih
aktivnostih s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti
in navedbo šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in
banke (za primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki
na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega
registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega re-
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gistra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni)
in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled).
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice
EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo
institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za
slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor
takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti
in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila
oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent
ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne
zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj
dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega
dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku
javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo
javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki
so last Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna
pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec
zadrži njegovo varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je tudi že navedeno v VIII. točki te objave, pred podpisom najemne
pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor,
plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko). Plačilo najemnine do višine 6 mesečne izdražene najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe in pogoj za njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od
svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne podpiše
najemne pogodbe v določenem roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), se šteje, da je odstopil od
najema in najemodajalec prav tako zadrži že plačano
varščino.
XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za
gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali 22-01-405.
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Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni
strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika
Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 3521-2/2013

Ob-4010/13

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G) (v nadaljevanju: ZSPDSLS),
Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13) ter sklepa župana Občine Sežana
št. 3521-2/2013 z dne 18. 9. 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin – garaž na Sejmiški poti,
Sežana, nezazidano stavbno zemljišče v Pliskovici
in premičnine – železne omare
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin in
prodaja premičnine.
3. Predmet prodaje in izklicna cena:
3.1. Garaža št. 15, v neto tlorisni površini 14,2 m2,
posamezni del št. 15, v stavbi št. 1980, k.o. 2455 – k.o.
Sežana (ID 5630226), ki leži na parceli št. 6176/2, k.o.
2455-Sežana (v nadaljevanju: garaža št. 15).
Izklicna cena je 3.000,00 EUR. V izklicni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3.2. Garaža št. 14, v neto tlorisni površini 23,90 m2,
posamezni del št. 14, v stavbi št. 1980, k.o. 2455 – k.o.
Sežana (ID 5630225), ki leži na parceli št. 6176/2, k.o.
2455-Sežana (v nadaljevanju: garaža št. 14).
Izklicna cena je 4.500,00 EUR. V izklicni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Lokacija in namembnost prodajanih nepremičnin:
Garaži se nahajata ob sejmišču v Sežani. V neposredni bližini se nahaja cerkev. Objekta sta dostopna
z lokalne krajevne ceste LK-376021-Sejmiška pot.
Zemljišče z garažama leži na območju, ki ga urejata
prostorsko izvedbena akta: Odlok o ureditvenem načrtu
UC1 – »Sežana center 1« v Sežani (Uradne objave,
št. 35/2002, Odl. US, Uradni list RS, št. 40/10), Odlok
o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC1 »Sežana
center 1« v Sežani (Uradni list RS, št. 19/13).
Po Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana
(Uradni list RS, št. 75/04, Uradne objave, št. 40/2005)
se zemljišče nahaja v območju za poselitev, podrobneje,
v območju stanovanja vas, z oznako Sv-02.
Nepremičnini sta vpisani v zemljiško knjigo, in sta
v lasti Občine Sežana. Trenutno sta oddani v najem,
vendar je bila pogodba pisno odpovedana. Na njih ne
obstaja predkupna pravica.
3.3. Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc.
št. 3005/23, pašnik, v izmeri 1430 m2, k.o. 2429-Pliskovica, ki se nahaja na skrajnem zahodnem robu naselja
Pliskovica.
Izklicna cena je 42.900,00 EUR. V izklicni ceni ni
zajet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Lokacija in namembnost zemljišča:
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok
o splošnih merilih PUP za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02, 86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih
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merilih PUP za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 82/02, 86/02 – popr.), območje urejanja Pliskovica
P18-N3 – naselje z mešano stanovanjsko in kmečko
pozidavo ter centralnimi funkcijami.
3.4. Železna omara – blagajna, v velikosti 162 x 67
x 65,5 cm, zunaj lesena, rjave barve, starejšega letnika
(več kot 50 let), potrebna popravila.
Izklicna cena je 1.800,00 EUR. V izklicni ceni ni zajet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Znesek višanja izklicne cene pri predmetih javne
dražbe: Višanje bo mogoče:
– za predmet prodaje pod točko 3.1. in 3.2. v zneskih po 300,00 EUR,
– za predmet prodaje pod točko 3.3. v zneskih
500,00 EUR,
– za predmet prodaje pod točko 3.4. v zneskih po
100,00 EUR.
Predmeti prodaje se bodo prodali za najmanj izklicno ceno.
4. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javne dražbe, morajo plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene nepremičnine oziroma premičnine, za katero so
zainteresirani, do vključno 8. 11. 2013.
Ob sodelovanju na javni dražbi je potrebno priložiti
potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
– za predmet prodaje pod točko 3.1.: 300,00 EUR,
– za predmet prodaje pod točko 3.2.: 450,00 EUR,
– za predmet prodaje pod točko 3.3.: 4.290,00 EUR,
– Za predmet prodaje pod točko 3.4.: 180,00 EUR.
Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine
Sežana št. 01311-0100005909, s pripisom:
– št. 3521-2/2013, za garažo št. 15,
– št. 3521-2/2013, za garažo št. 14,
– št. 3521-2/2013, za nezazidano stavbno zemljišče Pliskovica,
– št. 3521-2/2013, za železno omaro.
V primeru, da dražitelji vplačajo varščino in se ne
udeležijo javne dražbe, Občina Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina Sežana varščino obdrži, če uspeli
dražitelj ne sklene pogodbe ali če pravočasno ne plača
kupnine.
Dražitelju, ki bo sodeloval in ne bo uspel, se vplačana varščina brez obresti vrne v roku 15 dni po končani
dražbi z nakazilom na njegov TRR. Uspelemu dražitelju
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 12. 11. 2013,
v mali sejni sobi Občine Sežana, na naslovu Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, in sicer:
– za nezazidano stavbno zemljišče pod točko 3.3.,
ob 9. uri,
– za železno omaro pod točko 3.4., ob 9.45,
– za garažo pod točko 3.1., ob 13. uri,
– za garažo pod točko 3.2., ob 13.30.
6. Pogoji sodelovanja
Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– za nepremičnine domače in tuje pravne in fizične
osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji,
– za premičnino domače in tuje pravne in fizične
osebe.
Dražitelji se morajo 15 min. pred razpisano javno
dražbo zglasiti na kraju poteka javne dražbe, osebno
ali po pooblaščencu, ter komisiji, ki vodi javno dražbo, predložiti na obrazcih razpisne dokumentacije naslednje dokumente oziroma dokazila:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma naziv
kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
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za fizične osebe; matično številko za pravne osebe).
Zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z veljavnim
osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo predložiti notarsko overjeno pisno pooblastilo in izkažejo svojo identiteto z veljavnim osebnim
dokumentom,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico kupiti nepremičnino v RS (za fizične osebe: na vpogled osebno
izkaznico ali potni list; za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike: izpis iz sodnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra. Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti
starejši od 30 dni,
– za pravne osebe dokazilo, da dražitelj nima blokiranega TRR v zadnjih 6 mesecih, šteto od objave
razpisa javne dražbe v Uradnem listu RS; za fizične
osebe izjavo ali potrdilo, da dražitelj nima blokiranega
TRR v zadnjih 6 mesecev, šteto od objave razpisa javne
dražbe v Uradnem listu RS,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične
osebe. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih
ne sme biti starejše od 30 dni,
– fotokopijo dokazila o vplačilu varščine,
– izjava, da ima dražitelj poravnane vse obveznosti
do Občine Sežana.
Listine, razen za katere je drugače določeno, je
potrebno predložiti v izvirniku.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih in pravilno izpolnjenih obrazcev in dokazil oziroma
ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka. Takšnim dražiteljem bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končan dražbi
z nakazilom na njihov TRR.
7. Pravila poteka javne dražbe:
– Javna dražba je ustna.
– Nakup poteka po načelu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
– Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
občine (v nadaljevanju komisija). Izklicna cene predmeta javne dražbe oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
sprejeta nova višja izklicna cena. Če nobeden 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, ugotovi, komu in po kakšni ceni
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k sklenitvi pogodbe, kar vse kupec potrdi s podpisom
zapisnika o javni dražbi.
– Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba
neuspešna.
– Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši komisija.
Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana
varščina.
8. Sklenitev pogodbe
Kupoprodajno pogodbo se sklene z uspelim dražiteljem, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje, v roku
15 dni po končani dražbi.
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V primeru, da izbrani dražitelj ne sklene pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani dražitelja, bo
Občina Sežana zadržala plačano varščino.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Sežana. Pogoji tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
9. Kupnina in rok plačila
Kupnino je izbrani dražitelj dolžan plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909. Plačilo celotne
kupnine v tu določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupec celotne kupnine ne
plača v roku, se šteje pogodba za razdrto, varščino pa
zadrži Občina Sežana.
Uspeli dražitelj oziroma kupec plača poleg kupnine
tudi davčne dajatve (2 % davek na promet nepremičnin
oziroma 22 % DDV), stroške notarskih overitev in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo.
Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice je
dolžan na lastne stroške poskrbeti kupec. Občina Sežana izroči kupcu zemljiškoknjižno dovolilo šele po
prejemu celotne kupnine (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč). Šteje se, da so nepremičnine izročene v posest kupcu z dnem prejema celotne
kupnine.
Predmet prodaje pod točko 3.4. bo kupcu izročen
v posest po prejemu celotne kupnine, pri čemer je kupec dolžan predmet prodaje pod točko 3.4. odpeljati na
svoje stroške najkasneje v 8 delovnih dneh po prejemu
celotne kupnine.
10. Informacije in ogled
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Vse dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko vsi interesenti dobijo
na tel. 05/73-10-111 ali 05/73-10-125. Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Sežana [www.
sezana.si].
Ogled garaž pod točko 3.1. in 3.2. je mogoč dne
6. 11. 2013, ob 15. uri, na kraju samem.
Ogled nezazidanega stavbnega zemljišča pod točko 3.3. je mogoč dne 5. 11. 2013, ob 10. uri, na kraju
samem, po predhodnem dogovoru.
Ogled železne omare pod točko 3.4. je mogoč
v sredo, 6. 11. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Občina Sežana
Št. 2030-13-0118

Ob-4026/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in
nasl.) objavlja
javno dražbo za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
a) Solastniški delež 3/8 od celote na parc. št. 2236/0
(ID znak: 130-2236/0-0), v izmeri 1.607 m2 in 2237/0 (ID
znak: 130-2237/0-0), v izmeri 3.159 m2, obe k.o. 130 –
Lipa, ki v naravi predstavljata starejši stanovanjski objekt
in gospodarska poslopja, na naslovu Lipa 165, Beltinci.
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K prodaji bodo pristopili tudi preostali solastniki, in sicer
pod pogoji, ki jih bodo določali sami. Parc. št. 2237, k.o.
130 – Lipa, v deležu 42 % sega v območje kmetijskih
zemljišč, zaradi česar je najugodnejši dražitelj dolžan
sprejeti tudi ponudbo skladno z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem portalu UE
Murska Sobota, po izvedeni javni dražbi. Kolikor najugodnejši dražitelj ne sprejme tudi te ponudbe, se njegova
varščina zadrži. Izklicna cena za 3/8 od celote navedenih nepremičnin je 15.100,00 EUR.
b) Zasedena stanovanjska stavba na naslovu
Aškerčeva ulica 11, Izola, v izmeri 76 m2, ki stoji na parc.
št. 563/0, k.o. 2326 – Izola (ID-znak: 2626-563/0-0), v izmeri 103 m2. Izklicna cena je 78.200,00 EUR.
Nepremičnine so ZK neurejene in neobremenjene
s stvarnimi pravicami.
Na izklicane cene kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer
so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo potekale na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, in sicer za nepremičnino pod točko:
2a) dne 11. 11. 2013, s pričetkom ob 10. uri,
2b) dne 11. 11. 2013, s pričetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino pod točko:
2a) znaša
1.510,00 EUR
in
se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7221002-93901001, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Lipa.
2b) znaša
7.820,00 EUR
in
se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7221002-93901002, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Izola.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmeti javne
dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, tel. 01/478-86-24,
e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/
9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne
sklene pogodbe z uspelim dražiteljem.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
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– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 477-296/2012
– Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 11. 2013,
do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je
mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani
varščini, tudi na dan javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev, z vsebino, kot bo
objavljena na spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico).
– Za nepremičnino pod tč 2a): izjavo, da so seznanjeni s tem, da bo najugodnejši dražitelj dolžan po
izvedeni javni dražbi sprejeti ponudbo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem portalu
upravne enote.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 900-11/2013-258

Ob-4048/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I.
nadstropju, v izmeri 71,80 m2, z id. oznako nepremičnine
1725-493-3, v stavbi št. 493, na naslovu, Prešernov trg 2
v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana,
poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis
lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele
po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna
občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno.
Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine (v izmeri
53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je
nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po

najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 157.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II.
nadstropju, v izmeri 68,40 m2, z id. oznako nepremičnine 1725-493-4, v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov
trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljub
ljana, poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine.
Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč
šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se
Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to
potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine
posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje
nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 150.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11,
v pritličju in kleti, v skupni izmeri 164,51 m2, v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16
v Ljubljani, z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.
št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.
Za stavbo št. 546, na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi
16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje,
da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oziroma
drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem
posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene
površine posameznega dela v katastru stavb.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima
z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 275.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v kleti
objekta, v izmeri 13,40 m2, v stavbi na naslovu Gregorčičeva ulica 7 v Ljubljani, z id oznako nepremičnine
1721-375-14. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljub
ljani ima oznako 375 in stoji parc. št. 26/18, k.o. 1721
– Gradišče I. Mestna občina Ljubljana je vpisana pri posameznem delu 1721-375-9999 v deležu 5480/10000.
Za stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena
dokončna etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice
na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po
vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se
Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 6.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
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2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v prvem nadstropju objekta, v izmeri 152,30 m2 v stavbi na
naslovu Gregorčičeva ulica 7 v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1721-375-16. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani ima oznako 375 in stoji na parc.
št. 26/18, k.o. 1721 – Gradišče I. Mestna občina Ljub
ljana je vpisana pri posameznem delu 1721-375-9999
v deležu 5480/10000. Za stavbo na omenjenem naslovu
še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato bo
vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne
lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 280.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 4,
v tretji etaži objekta, v izmeri 31,95 m2 v stavbi na naslovu Pot do šole 2a v Ljubljani, z id oznako nepremičnine 1733-325-4 ter prodaja solastniškega deleža MOL
v višini 778/1000 na neadaptirani podstrehi, z id oznako
nepremičnine 1733-325-6, v izmeri 114,5 m2 in id oznako nepremičnine 1733-325-7, v izmeri 178,09 m2, na naslovu Pot do šole 2a v Ljubljani. Zemljiško knjižno stanje
je v korist prodajalca urejeno. Nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 118.045,00 EUR.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa,
v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 26. 11. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem
redu:
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– poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2, ob 11. uri,
– poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2, ob 11.30,
– poslovni prostori na naslovu Dalmatinova 6a, ob
12. uri,
– poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 7,
(klet), ob 12. uri,
– poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 7 (I.
nadstropje), ob 13, uri,
– poslovni prostori na naslovu Pot do šole 2a, ob
13.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnin je možen dne 12. 11. 2013, in
sicer:
– Prešernov trg 2, med 10. in 10.15,
– Gregorčičeva ulica 7, med 10.30 in 10.45,
– Dalmatinova ulica 6 a, med 11. in 11.15.
Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru.
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10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-11/2013-258

Ob-4050/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 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 in
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe so nezazidana zemlji
šča: parc. št. 670/5 (ID znak 1730-670/5-0) njiva, v izmeri 451 m², k.o. 1730-Moste, parc. št. 664/6 (ID znak
1730-664/6-0) njiva, v izmeri 559 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 663/5 (ID znak 1730-663/5-0) njiva, v izmeri 73 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 615/4 (ID znak
1730-615/4) travnik, v izmeri 145 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 617/3 (ID znak 1730-617/3) njiva, v izmeri 336 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 619/4 (ID znak
1730-619/4-0) stanovanjska stavba, v izmeri 35 m2 in
dvorišče, v izmeri 62 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 619/1
(ID znak 1730-619/1-0) stanovanjska stavba, v izmeri
59 m2 in dvorišče, v izmeri 118 m2, k.o. 1730-Moste, parc.
št. 624/3 (ID znak 1730-624/3-0) travnik, v izmeri 587 m2,
k.o. 1730-Moste, parc. št. 624/2 (ID znak 1730-624/2-0)
travnik, v izmeri 379 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 620/2
(ID znak 1730-620/2-0) travnik, v izmeri 71 m2, k.o.
1730-Moste, parc. št. 662/4 (ID znak 1730-662/4-0) njiva,
v izmeri 56 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 663/1 (ID znak
1730-663/1-0) njiva, v izmeri 39 m2, k.o. 1730-Moste.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele
opredeljena v enoti urejanja prostora MO-129, z namembnostjo CDd-območje centralnih dejavnosti brez
stanovanj.
Zemljišča s parc. št. 615/4, 617/3, 663/5, 664/6,
670/5, 619/1, 619/4, vse k.o. 1730-Moste so obre-

menjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno
javno komunikacijsko omrežje v korist Telekoma Slovenije d.d.
Na zemljiščih s parc. št. 619/1 in 619/4, obe k.o.
1730-Moste, stojita objekta, ki sta v dotrajanem stanju
in nista primerna za uporabo.
Izklicna cena: 430.650,00 EUR
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo
ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v zemljiško knjigo;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe, zaradi česar bo pogodba razvezana po samem zakonu, če
kupec v navedenem roku kupnine ne plača;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiško knjigo pristojnega
sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 26. 11. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 14. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
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7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000,
z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 670/5 idr, k.o.
Moste«.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.1 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč dobijo interesenti na Mestni
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, tel. 01/306-11-45 (Škulj Gregor).
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4041/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in 42/12, 24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva
za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
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II. Opis predmetov prodaje:
Garaže in stanovanja
1. Garaža št. 114, na naslovu Pesarska 5, Ljub
ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 1732-422-114, (zasedeno). Tablica MORS 30014.
a. Ogled garaže: 11. in 13. 11. 2013 od 9. do
10. ure.
b. Izklicna cena: 10.300,00 EUR.
2. Garaža št. 123, na naslovu Pesarska 5, Ljub
ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID
znakom 1732-422-123, (prazno). Tablica MORS 30023.
a. Ogled garaže: 11. in 13. 11. 2013 od 9. do
10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
3. Garaža št. 122, na naslovu Pesarska 5, Ljub
ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID
znakom 1732-422-122, (prazno). Tablica MORS 30022.
a. Ogled garaže: 11. in 13. 11. 2013 od 9. do
10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
4. Garaža št. 65, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana,
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom
1732-422-65, (prazno). Tablica MORS 30045.
a. Ogled garaže: 11. in 13. 11. 2013 od 9. do
10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
5. Poslovni prostor – transformatorska postaja, na
naslovu Povšetova ulica 104D, Ljubljana, posamezni del
št. 47 v stavbi št. 1516, k.o. 1731 Udmat, z ID znakom
1731-1516-1731, (zasedeno).
a. Ogled: možen po predhodni najavi na
tel. 01/471-2083.
b. Izklicna cena: 26.300,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Rozmanova
ulica 24c, št. 20 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 77,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 926 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak
2525-926-20, letnik 1978, tablica MO 25003.
a. Ogled stanovanja: 11. 11. 2013 od 8. do 11. ure
in 13. 11. 2013 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 38.900,00 EUR.
7. Enosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže,
v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj,
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID
znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.
a. Ogled stanovanja: 11. 11. 2013 od 8. do 11. ure
in 13. 11. 2013 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
8. Trisobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže,
v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535
Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela
št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica
MO 27774.
a. Ogled stanovanja: 11. 11. 2013 od 8. do 11. ure
in 13. 11. 2013 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 36.450,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4.
etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2,
k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega
dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica
MO 27764.
a. Ogled stanovanja: 11. 11. 2013 od 8. do 11. ure
in 13. 11. 2013 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 27.540,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje, na naslovu Dvorakova 6,
št. 7, Maribor (nezasedeno), v III. nad., v skupni izmeri
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s kletjo 77,30 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 336
in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 659-336-7,
letnik 1956, tablica MO 26519.
a. Ogled stanovanja: 13. 11. 2013 in 15. 11. 2013
od 9.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
Zemljišča in objekti
1. Sklop 4
Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0) njiva, v izmeri 343 m2, vinograd
827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2, pašnik, v izmeri
942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10 (z
ID znakom 1536-5291-10-0), pot, v izmeri 123 m2 in
parc. št. 2619/15 (z ID znakom 1526-2619-15-0), gozd,
v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj, v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti 28.900,00 EUR in
½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik,
v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri
23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 2.745 m2), v vrednosti
5.570,00 EUR.
a. Izklicna cena: 34.500,00 EUR.
2. Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik
1930), parc. št. 2404/11 (z ID znakom 1536-2404-11-0),
njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva, v izmeri 461 m2, travnik,
v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri 307 m2, pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2, stavbišče, v izmeri
45 m2, stavbišče, v izmeri 222 m2, vse k.o. 1536 Talčji
vrh, skupaj 7.066 m2, v skupni vrednosti 36.125,00 EUR
in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik,
v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri
23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 2.745 m2), v vrednosti
5.570,00 EUR.
a. Izklicna cena: 41.700, 00 EUR.
3. Sklop 12
Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, letnik
1982,), parc. št. 2404/4 (z ID znakom 1536-2404-4-0),
njiva, v izmeri 574 m2, njiva, v izmeri 701 m2, sadovnjak,
v izmeri 222 m2, sadovnjak, v izmeri 404 m2, pašnik,
v izmeri 525 m2, gozd, v izmeri 10.346 m2, pot, v izmeri
36 m2 z objektom ID 1536-838, vse k.o. 1536 Talčji vrh,
(skupaj 12.808 m2),
a. Izklicna cena: 70.100,00 EUR.
4. Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo)
(397,80 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/5 (z ID znakom 1536-2404-5-0) njiva, v izmeri 601 m2, travnik,
v izmeri 690 m2, travnik, v izmeri 1.913 m2, travnik, v izmeri 658 m2, travnik, v izmeri 1.866 m2, gozd, v izmeri
1.340 m2, z objektom št. 1536-840, parc. št. 5291/5 (z
ID znakom 1536-5291-5-0), pot, v izmeri 323 m2, parc.
št. 5334/6 (z ID znakom 1536-5334-6-0), pot, v izmeri
288 m2, parc. št. 3394/6 (z ID znakom 1536-3394-6-0),
pašnik, v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1 (z ID znakom
1536-2619-1-0), njiva, v izmeri 436 m2, njiva, v izmeri
298 m2, travnik, v izmeri 676 m2, gozd, v izmeri 414 m2,
vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 9.792 m2.
a. Izklicna cena: 58.900,00 EUR.
5. Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8 (z ID znakom
1536-2404-8-0), pašnik, v izmeri 2.103, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 3.300,00 EUR.
6. Sklop 15
Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo
(192,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/9 (z ID zna-
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kom 1536-2404-9-0), pašnik, v izmeri 3.082 m2, gozd,
v izmeri 517 m2, z objektom št. 809, parc. št. 5291/7 (z
ID znakom 1536-5291-7-0), pot, v izmeri 237 m2, parc.
št. 2619/7 (z ID znakom 1536-2619-7-0), gozd, v izmeri
1.141 m2 z objektom št. 810, vse k.o. 1536 Talčji vrh,
skupaj 4.977 m2.
a. Izklicna cena: 29.700,00 EUR.
7. Sklop 17
Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno
(63 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/8 (z ID znakom
1536-2619-8-0), njiva, v izmeri 916 m2, njiva, v izmeri
690 m2, gozd, v izmeri 1.233 m2, (skupaj 2.839 m2), št.
objekta 808, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 15.600,00 EUR.
8. Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4 (z ID znakom
1536-2619-4-0), njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri
278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 4.400,00 EUR.
9. Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2,
letnik 1982, št. objekta 801), parc. št. 2619/5 (z ID znakom 1536-2619-5-0), njiva, v izmeri 422 m2, sadovnjak,
v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri 3.549 m2, travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri 155 m2, (skupaj
5.055 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 42.300,00 EUR.
10. Sklop 22
Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladiščema (vsak v izmeri 409,80 m2 z objektoma št. 1144 in
1145), parc. št. 2619/10 (z ID znakom 1536-2619-10-0),
sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 45.600,00 EUR.
11. Sklop 25
Stavbno zemljišče s proti požarno postajo (80 m2,
letnik 1982 z objektom št. 806) parc. št. 2619/13 (z ID
znakom 1536-2619-13-0) njiva, v izmeri 1.648 m2, sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak, v izmeri 695 m2
sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji.
a. Izklicna cena 36.200,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin:
Ogled stanovanj boste lahko opravili ob terminih,
določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20 za stanovanja
na območju Ilirska Bistrica, Jože Kočevar za stanovanja
na območju Črnomlja, tel. 07/332-23-18, za stanovanje
v Mariboru je dosegljiva UO Maribor, tel. 041/805-345,
Ivica Kolarič. Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko
opravili po predhodni najavi na tel. 041/397-954 Anton
Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja
o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe
smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13, od 28. 10. 2013 do
20. 11. 2013, med 8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane
davčne dajatve v višini 20 % za kmetijska zemljišča in
2 % za zazidana stavna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za
400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za
600,00 EUR,
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– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 11 19119-7141998-93000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo
RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-93000.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki
bodo do 20. 11. 2013 do 12. ure, na naslov naročnika:
RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 21. 11. 2013«, s pripisom na hrbtni strani
ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila
razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
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enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor takega 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
TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ
30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko,
morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 21. 11. 2013 ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za obrambo: na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Ob-3991/13
Svet JZ za turizem in kulturo na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi JZ za kulturo Rogaška Slatina in
JZ turizem Rogaška Slatina v JZ za turizem in kulturo
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) razpisuje
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda »Zavod za turizem in
kulturo Rogaška Slatina«.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna. Poleg tega pogoja mora
direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj
1 leto na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj
enega svetovnega jezika (angleško, italijansko, nemško
ali rusko).
Kandidat mora vlogi predložiti program dela zavoda
za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let. Ista oseba je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.
Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija diplome, dokazilo
o delovni dobi, referenčna potrdila glede izkazanih organizacijskih in vodstvenih sposobnostih, dokazilo o znanju tujega jezika, program dela za petletno obdobje) ter
jih najkasneje do dne 30. 10. 2013 do 15. ure dostavijo
na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, »s pripisom Ne odpiraj – prijava
na razpis za direktorja JZ za turizem in kulturo Rogaška
Slatina«. Dodatna pojasnila in informacije so dosegljivi
pri Petri Gašparić, 03/818-17-15.
Občina Rogaška Slatina
Ob-3992/13
Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92
– ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96,
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS,
št. 21/13), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB-2 s spremembami)
ter v skladu z 32. členom Statuta Centra za socialno
delo Ljubljana-Šiška, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub
ljana-Šiška.
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan/a kandidat/ka,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, z 20 let delovnih izkušenj, od tega

najmanj 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 varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi
v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni komisiji predstavijo program dela, oziroma vizijo dela Centra
za socialno delo Ljubljana-Šiška v pisni obliki.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in z življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku
8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra
za socialno delo Ljubljana-Šiška, Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana, z oznako: »za razpis direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«.
Prijavljeni/e kandidati/tke bodo obveščeni/e
v 15 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška
Št. 1295/4-2013

Ob-3997/13

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, komisija za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana
d.o.o., na podlagi 2. člena Aneksa k družbeni pogodbi
št. 636/1-2012 in Sklepa o imenovanju komisije za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. št. 1295/2-2013 Sveta ustanoviteljic javnega
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., objavlja prosto
delovno mesto
direktor-ica.
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano
izobrazbo iz prejšnje alinee,
– strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– priložen program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela
javnega podjetja v mandatnem obdobju).
Direktorja javnega podjetja imenuje Svet ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo štirih let, po poteku mandata je lahko ista oseba
ponovno imenovana za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju sklene direktor individualno pogodbo o zaposlitvi z nadzornim svetom
družbe. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za
čas trajanja mandata.
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Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v petnajstih
dneh po objavi tega razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »Razpis za direktorja« na naslov Kraški vodovod Sežana, Bazoviška c. 6, 6210 Sežana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dneva poteka objave razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite pri predsedniku komisije Pečar Črtomirju, na
tel. 05/70-82-107.
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 0141-11/2013

Ob-4022/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in prvega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
(Uradni list RS, št. 46/03 in 85/08) Ministrstvo za kulturo
objavlja javni razpis za delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodenju javnega zavoda oziroma službe z enako
ali podobno dejavnostjo;
– aktivno znanje slovenskega jezika in višja raven
znanja najmanj enega svetovnega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– načrt vodenja dela in poslovanja knjižnice v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:

Št.

88 / 25. 10. 2013 /

Stran

2989

1. zahtevane delovne izkušnje
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis – ravnatelj – Narodna in univerzitetna knjižnica«, v tridesetih dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak,
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Su 10-11/2013-7/2

Ob-4027/13

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena, in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika,
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po
datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
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njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek 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, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 2/2013

Ob-4040/13

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, na
podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 87/04, 104/04 – popr. in
98/08), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktor tehničnega sektorja/pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat
direktorja sektorja traja pet let. Delo se opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega
centra Ljubljana.
Za zasedbo delovnega mesta direktorja/pomočnika
generalnega direktorja mora kandidat poleg splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še te pogoje:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna
izobrazba s specializacijo ali magisterijem, tehnične ali
druge ustrezne smeri (7. raven po Uredbi o uvedbi in
uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06 in 15/08 – Odl. US),
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na
vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih
zavodov v kulturi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje svetovnega jezika najmanj na nivoju zahtevnosti dodiplomskega študija,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog tehnološko-investicijskega razvoja Cankarjevega doma v kontekstu strategije zavoda.
Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati
k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– predlog tehnološko-investicijskega razvoja Cankarjevega doma v kontekstu strategije zavoda za mandatno obdobje,

– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne
delovne izkušnje oziroma fotokopijo druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela na
delovnem mestu na VII. ali VI. stopnji zahtevnosti ter na
vodilnih/vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika.
Okvirne naloge delovnega mesta so:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje
in nadziranje dela v sektorju ter usklajevanje dela z drugimi sektorji oziroma organizacijskimi enotami,
– vodenje finančne in kadrovske politike sektorja,
– zagotavljanje tehnično-tehnološkega razvoja
Cankarjevega doma,
– priprava programa investicij in izboljšav, zagotavljanje njihove izvedbe ter nadzor nad namensko in
gospodarno porabo sredstev v sektorju,
– priprava predloga strategije Cankarjevega doma
za delovno področje,
– spremljanje predpisov z delovnega področja (zunanjih in notranjih) ter zagotavljanje izvajanja delovnih postopkov organizacijske enote v skladu z veljavnimi predpisi,
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in
v tujini,
– izvajanje drugih nalog v skladu z internimi akti in
po pooblastilu generalnega direktorja.
Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno
uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz
tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole).
Strokovno usposobljenost kandidatov bomo presojali na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in predlogom
tehnološko-investicijskega razvoja Cankarjevega doma
sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska
služba), Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis PDM-2/2013 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 14 dni in začne teči dan po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto zadnji dan roka za prijavo.
V izbirnem postopku bodo upoštevane samo popolne vloge.
Tel. 01/241-71-07.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko
določenem roku.
V besedilu zapisani izrazi v moški spolni slovnični
obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
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Druge objave
Št. 1939/2013

Ob-4051/13

Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od
2013 do 2015 – RNP 2013«, ki ga izvaja Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija,
javna agencija), na podlagi:
Zakonodaje Evropske skupnosti:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija
2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi
spremembami);
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj;
– Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1,
z vsemi spremembami);
– Sklep Evropske Komisije št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2012),
v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost – prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in
raziskovalna odličnost.
Zakonodaje, predpisov in programskih dokumentov
Republike Slovenije:
– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007 – 2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS,
št. 104/12, 46/13 in ZŠtip-1, 61/13, 82/13);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12);
– Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10.
2009);
– Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in
inovacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012);
– Sklep Vlade Republike Slovenije o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje

z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni
list RS, št. 53/13);
– Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep Vlade RS,
št. 54402-2/2010/6, z dne 3. 6. 2010);
– Sklep vlade o črpanju dodatnih pravic porabe
št. 54402-2/2012/5 z dne 11. 10. 2012 ter sklep vlade
št. 41012-5/2013/3 z dne 5. 2. 2013;
– Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
(Uradni list RS, št. 80/12).
Programskih dokumentov agencije:
– Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni seji
sveta SPIRIT Slovenija in spremenjen in dopolnjen na 1.
in 2. dopisni seji sveta SPIRIT Slovenija h kateremu je
Vlada RS podala soglasje 5. 3. 2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta
SPIRIT Slovenija za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel svet
SPIRIT Slovenija na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji,
h katerim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj
in tehnologijo soglasje dne 3. 9. 2013 v skladu s šestim
odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13),
– Odločbe št. OP RR/1/1/007-1-MGRT o dodelitvi
sredstev za program »Program za spodbujanje razvoja
novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«,
izdane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja, z vsemi spremembami, z dne 22. 10. 2013,
– Pogodbe št. 314-2/2013 o sofinanciranju operacije »Razvoj novih produktov v letih 2013 do 2015«,
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
in SPIRIT Slovenija.
Dodatne informacije o pravnih podlagah in navodila organa upravljanja so na voljo na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija) objavlja
javno povabilo podjetjem
za oddajo prijav in sodelovanje v »programu
za spodbujanje razvoja novih produktov
v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«
Naziv in sedež izvajalca (upravičenca) »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od
2013 do 2015 – RNP 2013«: Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija), Dimičeva
ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju agencija).
1. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih
prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov
v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013 (v nadaljevanju
RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskoval-
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nega projekta vključuje izvajanje aktivnosti z namenom
ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov,
materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih
znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma
uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke
značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Prijavo za izvedbo razvojno raziskovalnega projekta
(v nadaljevanju RR projekt) v okviru RNP 2013 lahko
odda podjetje, ki izpolnjuje pogoje, navedene v javnem
povabilu in bo z izvajanjem RR projekta prispevalo k razvoju novih ali bistveno izboljšanih izdelkov ali storitev.
2. Namen javnega povabila
Namen javnega povabila je identifikacija, spodbujanje in promocija inovacijske dejavnosti v podjetjih,
povezane z izvajanjem RR projektov usmerjenih v razvoj novih in izboljšavo obstoječih produktov (izdelkov
ali storitev).
Podjetja bodo spodbujena k realizaciji tistih RR
projektov, kjer so le ta že identificirala razvojni potencial
in poslovne priložnosti. Pričakuje se, da bodo projekti
izkazovali pozitivne ekonomske, socialne in okoljske
vplive oziroma pridobitve.
3. Cilj javnega povabila
Na podlagi cilja programa RNP 2013, ki je okrepiti inovacijske sposobnosti podjetij v fazah razvoja
produktov kot pogoja za povečanje dodane vrednosti,
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in dolgoročno
konkurenčnost gospodarstva, predstavlja javno povabilo instrument, preko katerega bo agencija prikazala
slovenski in mednarodni javnosti rezultate in učinke RR
projektov kot naložbo države Slovenije in Evropske skupnosti v znanje, razvoj, raziskave in inovacije.
Cilj javnega povabila je javno predstaviti vsaj 140
rezultatov projektov s področja razvoja produktov. Preko
javnega povabila bo na osnovi prispelih prijav podprtih
vsaj:
– 100 RR projektov v mikro in malih podjetjih;
– 30 RR projektov v srednje velikih podjetjih;
– 10 RR projektov velikih podjetij.
Predvidoma bo za projekte v mikro in malih podjetjih namenjenih 15 mio EUR, za projekte v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR ter za projekte v velikih podjetjih 7,5 mio EUR. Skupna vrednost programa RNP 2013
je 30 mio EUR (v ta znesek so zajeti tudi 4 mio EUR,
glede na naslednji odstavek).
Predvidena višina pomoči, ki jo lahko na podlagi
Sklepa vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne
podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v okviru tega povabila
pridobijo podjetja s sedežem v Občini Kungota, Hoče
– Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi,
znaša 4 mio EUR.
4. Oblika pomoči
Dodeljena sredstva za izvedbo posameznega RR
projekta podjetja v okviru programa RNP 2013, predstavljajo državno pomoč podjetjem na podlagi sheme
državne pomoči »Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve:
BE01-2399245-2012).
Končni prejemniki sredstev državne pomoči ne
smejo začeti izvajati aktivnosti prijavljenega RR projekta pred datumom objave obvestila oziroma sklepa
o dodelitvi sredstev s strani agencije.
Pogoji, merila in roki za dodelitev sredstev so sestavni del tega javnega povabila. Izbor končnih prejemnikov bo opravila strokovna komisija agencije.
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5. Ciljna skupina
RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti
rezultate RR projektov v:
– mikro in malih podjetjih,
– srednje velikih podjetjih ter
– velikih podjetjih.
Rezultati RR projekta predstavljajo del razvojne
strategije podjetja in so usmerjeni v nove oziroma izboljšane produkte, s potencialom komercialne uporabe.
6. Pogoji za oddajo projektnega predloga na javno
povabilo:
Podjetje mora v prijavi izpolnjevati spodaj navedene
pogoje, ki so predmet preverjanja. V primeru, da katerikoli navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje po
merilih ne izvede, prijava pa se zavrne.
Prijava mora ustrezati tako pogojem za prijavitelja
na javno povabilo, kot pogojem za projekt. Vsebovati
mora izpolnjene obrazce, ki so del dokumentacije javnega povabila (Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2:
»Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o projektu«, Obrazec 4: »Finančni načrt projekta«, Obrazec 5:
»Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja prijave«) ter elektronsko kopijo prijave na CD-ju ali USB nosilcu. Elektronska kopija prijave
mora vsebovati prijavo, ki vključuje vse obrazce razen
Obrazca št. 7 v dveh oblikah, v obliki pdf in v obliki word
datotek ter excel datoteke.
Pogoji za prijavitelje na javno povabilo:
– je ustanovljen v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 –
UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14,
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5,
32/12, 57/12 in 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16);
– ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo
poslovnega leta 2012;
– na dan oddaje prijave ni v insolvenčnem položaju
(v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije ali izbrisa brez likvidacije) glede na določila
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 –
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12,
48/12 Odl. US: U-I-285/10-13);
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– ni v težavah, ne prejema in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (uredba 2004/C 244/02);
– ni na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2);
– ne deluje v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08
– ZPomk-1);
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11)
ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
– ima zagotovljena sredstva za pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana sredstva iz naslova tega javnega povabila;
– za financiranje RR projekta, ki je predmet prijave ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih
javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna.
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– v okviru javnega povabila RNP 2013 sodeluje
samo z eno prijavo na vseh odpiranjih.
Pogoji za RR projekt:
– se mora izvajati v Republiki Sloveniji;
– se ne sme pričeti izvajati pred datumom objave
obvestila oziroma sklepa o dodelitvi sredstev s strani
agencije;
– mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost
pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah);
– prijavitelj ima za izvajanje RR projekta imenovano
projektno skupino, ki šteje najmanj enega zaposlenega;
– člani projektne skupine RR projekta so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas;
– člani projektne skupine RR projekta, za katere se
bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj
VII. stopnjo izobrazbe.
7. Oddaja prijave na javno povabilo
Prijave morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec 7:
»Oddaja prijave« iz katerega morajo biti jasno razvidni
podatki o nazivu pošiljatelja in označba, da gre oddajo
prijave na javno povabilo.
Prijave morajo prispeti na naslov agencije, naveden
na Obrazcu 7: »Oddaja prijave« do rokov za prejem
prijav, navedenih v nadaljevanju. Agencija za prijave,
oddane po pošti, ne odgovarja.
Prijave, iz katerih ne bo razvidno, da gre za prijavo
na to javno povabilo, ne bodo obravnavane in bodo praviloma vrnjene pošiljatelju.
Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki je predložena na naslov agencije v obdobju, v katerem je javno
povabilo odprto. Javno povabilo je odprto od dneva
objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev, kar bo
prav tako objavljeno v Uradnem listu RS. Oddaja prijave
pomeni, da prijavitelj na javno povabilo soglaša z vsemi
pogoji in določili javnega povabila ter v celoti sprejema
določila, navedena v vzorcu pogodbe (Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta).
Prijave projektnih predlogov morajo prispeti na naslov agencije:
– do ponedeljka, 25. 11. 2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju,
– do petka, 6. 12. 2013 do 10. ure za obravnavo na
drugem odpiranju,
– do ponedeljka, 16. 12. 2013 do 10. ure za obravnavo na tretjem odpiranju,
V primeru nerazdeljenih sredstev si bodo morebitna
druga odpiranja sledila v roku 7 delovnih dni do porabe
sredstev.
Prijave, prispele po zaključku javnega povabila
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
8. Merila za ocenjevanje prejetih prijav in način za
dodeljevanje sredstev
8.1. Merila za ocenjevanje
Na odpiranju strokovna komisija agencije preveri
pravočasnost in popolnost prijav. Prijave, ki so nepopolne, se ne uvrstijo v ocenjevanje. Nepravočasno prispele prijave v okviru posameznega roka za odpiranje se
uvrsti v naslednje odpiranje kolikor javno povabilo še ni
zaključeno. Če je javno povabilo zaključeno, se nepravočasne prijave neodprte vrnejo pošiljateljem.
Za vse pravočasne in popolne prijave strokovna komisija najprej oceni, ali je prijava skladna s predmetom
javnega povabila ter preveri, ali prijava izpolnjuje vse
pogoje javnega povabila. Če oceni, da prijava ni skladna
s predmetom javnega povabila, ali da ne izpolnjuje vseh
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pogojev javnega povabila, se nadaljnje ocenjevanje po
merilih ne izvede. Vse ostale prijave strokovna komisija
v okviru posameznega roka za predložitev prijav razvrsti
v posamezno kategorijo programa RNP 2013 (v nadaljevanju kategorijo) glede na velikost podjetja, ki prijavlja:
a) RNP v mikro in malih podjetjih, b) RNP v srednje velikih ter c) RNP v velikih podjetjih ter jih oceni na podlagi
naslednjih meril:
MERILO
I.

II.

Št. točk

VPLIV PROJEKTA NA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODJETJA
Prispevek RR projekta k realizaciji ciljev /strategij podjetja

5

Časovni okvir za komercializacijo rezultatov RR projekta

2

Geografski trgi za komercializacijo rezultatov RR projekta

3

KAKOVOST PROJEKTA Z VIDIKA TEHNOLOŠKE ODLIČNOSTI IN INOVATIVNOSTI
IN POSLOVNA PRESOJA PODJETJA
POSLOVNA PRESOJA PODJETJA
Čisti prihodki od prodaje za leto 2012

3

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu za leto 2012

1

Gibanje poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011

3

Ključni geografski trgi podjetja

3

Starost podjetja in aktivna prisotnost na trgu

3

Inovacijska aktivnost v podjetju

3

Marketinške aktivnosti podjetja

2

TEHNOLOŠKA ODLIČNOST IN INOVATIVNOST PROJEKTA

III.

Skladnost RR projekta s prednostnimi področji OP RR, Industrijske politike in
Strategije razvoja Slovenije

4

Umestitev končnega produkta

3

Stopnja inovativnosti končnega produkta RR projekta

3

Tehnološki napredek RR projekta

5

Interdisciplinarnost projektne skupine

3

Vpeljava inovacij

5

VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE

Ekonomski vplivi

3

Socialni vplivi

3

Okoljski vplivi

3
SKUPAJ
Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji (Obrazec 6:»Predhodno vrednotenje prijave«).
Vsako prijavo samostojno ocenita po dva ocenjevalca. Ocena prijave se izračuna kot povprečje ocen
dveh ocenjevalcev. Ocene se zaokrožujejo na dve decimalki.
Oceno tretjega in vsakega naslednjega ocenjevalca
se pridobi v primeru, ko je razlika med posameznima
ocenama ocenjevalcev večja od 15 točk in kadar je ena
ocena pod pragom in ena ocena nad pragom. V primeru
tretjega ali vsakega naslednjega ocenjevalca, se ocena

60
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prijave določi kot povprečje najbližjih dveh ocen treh ali
več ocenjevalcev, pri čemer morata biti dve oceni nad
pragom. Kolikor so ocene enako oddaljene – se za izračun upoštevata boljši oceni posameznih ocenjevalcev.
Ocena tretjega ocenjevalca ni potrebna, kadar sta oceni
obeh ocenjevalcev pod pragom.
Prijav, ki bodo ocenjene s 50 % ali manj vseh razpoložljivih točk (ne bodo presegle praga 30 točk od skupno
60 točk), strokovna komisija ne bo razvrstila na listo
pozitivno ocenjenih RR projektov in ne bodo uvrščeni
v razvrščanje za dodelitev sredstev.
8.2. Način dodeljevanja sredstev
Postopek ocenjevanja prijav vodi strokovna komisija.
8.2.1 Ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih do
prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav
Ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih do prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav (do ponedeljka, 25. 11. 2013 oziroma do petka, 6. 12. 2013):
Na osnovi rezultatov ocenjevanja in višine razpoložljivih sredstev po posamezni kategoriji programa RNP
2013, bodo sofinancirane izbrane prijave tistih projektnih predlogov RR projektov, ki bodo pozitivno ocenjene
(prejele več kot 50 % razpoložljivih točk) in bodo na
podlagi ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih dosegle višje število točk ter bodo na prednostnem seznamu
višje uvrščene.
Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji
RNP 2013:
– kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15
mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem
v Občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše
in Selnica ob Dravi;
– kategorija RNP 2013 v srednje velikih podjetjih
7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem
v Občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše
in Selnica ob Dravi;
– kategorija RNP 2013 v velikih podjetjih 7,5
mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem
v Občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše
in Selnica ob Dravi.
Sredstva se bodo odobrila dvostopenjsko. V prvi stopnji se bodo po kategorijah razvrstile pozitivno ocenjene
prijave podjetij, katerih sedež je v Občini Kungota, Hoče
– Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Podjetjem se dodelijo sredstva do višine, ki so predvidena po
posameznih kategorijah za podjetja s sedežem v Občini
Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica
ob Dravi. Kolikor preostanek sredstev iz prve stopnje ne
zadošča za pokritje celotne prijave, ki bi bila naslednja
upravičena za sofinanciranje, se preostanek sofinancira
iz sredstev v kategoriji, ki se za ta znesek v drugi stopnji
ustrezno zmanjšajo. V okviru druge stopnje se prijave
podjetij s sedežem v Občini Kungota, Hoče – Slivnica,
MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica
na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, ki so dosegla prag
in niso prejela sredstev v prvi stopnji, razvrsti v okviru posamezne kategorije skupaj z ostalimi prijavami podjetij, ki
so presegla prag. Na podlagi doseženega števila točk se
dodeli sredstva v drugi stopnji, skladno z razpoložljivimi
sredstvi po posamezni kategoriji.
Če bi bili dve ali več prijavi ocenjeni z istim številom
točk in obe/vse, zaradi porabe razpoložljivih sredstev
v okviru posamezne kategorije RNP 2013 ne bi mogle
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biti sofinancirane, se od teh v sofinanciranje predlaga
prijava tistega podjetja, ki ima na dan odpiranja višjo
bonitetno oceno (dostopno na http://www.gvin.com/).
Kolikor se bonitetne ocene podjetij ne razlikujejo, se pri
razvrščanju prijav na prednostni seznam posamezne
kategorije RNP 2013 višje uvrsti prijava tistega podjetja,
ki ima/je imelo višjo dodano vrednost na zaposlenega
(podatek je razviden iz zadnjega objavljenega letnega
poročila podjetja prijavitelja).
Del predvidenih sredstev v okviru posamezne kategorije programa RNP 2013 lahko ostane nerazporejen,
kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji prijave, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru nerazporejenih sredstev programa RNP
po I. in II. odpiranju, se vse pozitivno ocenjene prijave, ki
v okviru I. in II. odpiranja niso bile neposredno uvrščene
na seznam končnih prejemnikov, razvršča v postopku
ocenjevanja tretjih ali kasnejših odpiranj.
V primeru, da bo po prvem odpiranju nerazporejenih sredstev vseh kategorij manjše ali enako
750.000,00 EUR se bo ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih na drugi rok za oddajo, izvedlo po postopku, ki se uporabi za izvedbo drugega sklopa tretjega ali
kasnejših odpiranj (točka 8.2.2.2).
8.2.2 Ocenjevanje in razvrščanje prijav prispelih do
tretjega oziroma kasnejšega roka za oddajo prijav
Ocenjevanje in razvrščanje prijav prispelih do tretjega, oziroma kasnejšega roka za oddajo prijav (do
16. 12. 2013, naslednji roki za si sledijo v roku 7 delovnih
dni): ocenjevanje vseh popolnih prijav prispelih na tretje,
oziroma kasnejša odpiranja se izvede skladno z merili
javnega povabila.
Če bi bili dve ali več prijavi ocenjeni z istim številom
točk in obe/vse, zaradi porabe razpoložljivih sredstev
v okviru posamezne kategorije RNP 2013 ne bi mogle
biti sofinancirane, se od teh v sofinanciranje predlaga
prijava tistega podjetja, ki ima na dan odpiranja višjo boniteto oceno (dostopno na http://www.gvin.com/).
Kolikor se bonitetne ocene podjetij ne razlikujejo, se pri
razvrščanju prijav na prednostni seznam posamezne
kategorije RNP 2013 višje uvrsti prijava tistega podjetja,
ki ima/je imelo višjo dodano vrednost na zaposlenega
(podatek je razviden iz zadnjega objavljenega letnega
poročila podjetja prijavitelja).
Del predvidenih sredstev v okviru programa RNP
2013 lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek
sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji prijave, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8.2.2.1 Prvi sklop ocenjevanja in razvrščanja prijav
prispelih do tretjega roka za oddajo prijav
Prvi sklop ocenjevanja in razvrščanja prispelih prijav na tretje odpiranje se opravi po načinu navedenem
pod točko 8.2.1 tega javnega povabila. V prvem sklopu
razvrščanja tretjega odpiranja, se za nobeno kategorijo
RNP razpoložljiva sredstva ne smejo preseči.
Kolikor po razvrščanju prijav po načinu navedenem
v prejšnjem odstavku ostanejo sredstva posamezne kategorije nerazporejena, se v okviru ocenjevanja in razvrščanja prijav prispelih do tretjega oziroma kasnejšega
roka za oddajo prijav izvede še drugi sklop ocenjevanja
in razvrščanja prijav.
8.2.2.2 Drugi sklop ocenjevanja in razvrščanja prijav prispelih do tretjega oziroma kasnejšega roka za
oddajo prijav
V drugem sklopu ocenjevanja in razvrščanja prijav, predstavljajo preostala razpoložljiva sredstva Pro-
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grama RNP 2013 nerazporejena sredstva vseh treh
kategorij prvega sklopa oziroma predhodnih odpiranj.
V razvrščanje prijav drugega sklopa tretjega odpiranja so poleg pozitivno ocenjenih prijav prispelih na
tretji oziroma kasnejši rok za oddajo prijav, vključene tudi
pozitivno ocenjene prijave prejšnjih odpiranj, ki niso bile
neposredno uvrščene na seznam končnih prejemnikov.
Način ocenjevanja in razvrščanja prijav drugega
sklopa razvrščanja projektov tretjega odpiranja se uporabi v vseh morebitnih nadaljnjih odpiranjih.
Če bi bili dve ali več prijavi ocenjeni z istim številom
točk in obe/vse, zaradi porabe razpoložljivih sredstev
v okviru posamezne kategorije RNP 2013 ne bi mogle
biti sofinancirane, se od teh v sofinanciranje predlaga
projektni predlog RR projekta tistega podjetja, ki ima
na dan odpiranja višjo boniteto oceno (dostopno na
http://www.gvin.com/). Kolikor se bonitetne ocene podjetij ne razlikujejo, se pri razvrščanju prijav na prednostni
seznam posamezne kategorije RNP 2013 višje uvrsti
prijava tistega podjetja, ki ima/je imelo višjo dodano vrednost na zaposlenega (podatek je razviden iz zadnjega
objavljenega letnega poročila podjetja prijavitelja projektnega predloga).
Del predvidenih sredstev v okviru programa RNP
2013 lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek
sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji prijave projektnega predloga, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Viri in obdobje financiranja ter višina razpoložljivih sredstev
Javno povabilo za izbor projektnih predlogov delno
financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Javno povabilo RNP 2013 se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2007–2013 razvojne
prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
»Okvirna višina razpisanih sredstev iz dodatnih pravic porabe po tem javnem povabilu znaša 30 mio EUR,
in sicer:
– namenska sredstva EU – ESRR v višini do 25,5
mio EUR,
– slovenska udeležba v višini do 4,5 mio EUR.«
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
– 130165 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – EU – dodatne pravice,
– 130166 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – slovenska udeležba
– dodatne pravice.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih
izdatkih znaša do 85 %, delež slovenske udeležbe pa
vsaj 15 %.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
Dinamika sofinanciranja potrjenih RR projektov na
javno povabilo bo določena s pogodbo med agencijo in
končnim prejemnikom, v odvisnosti od načrta izvajanja
RR projektov in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Izpolnitev pogodbenih obveznosti agencije je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v posameznih proračunskih
letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu (na
zgoraj navedenih proračunskih postavkah) ali programu
dela ministrstva, ki neposredno vpliva na dodeljevanje
sredstev končnim prejemnikom tega javnega povabila
se to ustrezno upošteva v pogodbenih vrednostih in
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dinamiki sofinanciranja potrjenih RR projektov. V primeru, da se končni prejemnik ne strinja z navedenimi
spremembami, lahko preneha obveznost agencije do
prejemnika iz naslova pogodbe.
Javno povabilo se zapre ob porabi sredstev, najkasneje pa 31. 12. 2013.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Predmet sofinanciranja RR projekta prijavitelja so
upravičeni stroški, določeni in izračunani glede na standardni obseg stroškov na enoto, v skladu z določili javnega povabila in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007–2013.
Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja
strošek dela zaposlenega raziskovalca (člana RR skupine RR projekta) za polni delovni čas na letni ravni in
je enak 1 FTE (1 FTE=1700 ur leto za enega člana projektne skupine RNP 2013). 1 FTE je določen na podlagi
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in
56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto in znaša 60.999 EUR (Sklep ARRS št. 410-25/2013-1 z dne
25. 1. 2013). Vrednost 1 FTE vključuje naslednje kategorije za pokrivanje stroškov (plača, prispevki delodajalca, blago in storitve, amortizacije).
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je vezana na velikost podjetja in je lahko maksimalno:
– 25 % za velika podjetja,
– 35 % za srednje velika podjetja,
– 45 % za mikro in mala podjetja.
Velikost podjetja se določi v skladu s priporočili Komisije 2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi
mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (priloga I Uredbe Komisije ES št. 364/2004 z dne 25. 2. 2004 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči
za majhna in srednje velika podjetja, v nadaljevanju
priporočila Komisije). Podjetja, ki presegajo kriterije za
srednja podjetja se uvrščajo med velika podjetja.
V odvisnosti od velikosti podjetja je določen maksimalni odstotek sofinanciranja 1 FTE na letni ravni:
Standardni obseg
stroškov
na enoto v EUR

Stopnja
sofinanciranja
v %

Standardni obseg
sofinanciranja
stroškov
na enoto v EUR

Strošek dela za polni delovni čas zaposlenega
raziskovalca v velikem podjetju

60.999,00
letno en FTE

25

15.249,75
letno en FTE

Strošek dela za polni delovni čas zaposlenega
raziskovalca v srednje velikem podjetju

60.999,00
letno en FTE

35

21.349,65
letno en FTE

Strošek dela za polni delovni čas zaposlenega
raziskovalca v mikro ali malem podjetju

60.999,00
letno en FTE

45

27.449,55
letno en FTE

Enota stroška/
Standardni obseg stroškov na enoto

Maksimalna višina pomoči, ki jo podjetja lahko pridobijo v celotnem obdobju upravičenosti RR projekta
v okviru upravičenih stroškov znaša:
– do 150.000 EUR za mikro in mala podjetja,
– do 250.000 EUR za srednje velika podjetja ter
– do 350.000 EUR za velika podjetja.
Z izbranim prijaviteljem na javno povabilo bo sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Agencija in izbrani prijavitelj projektnega predloga,
ki je končni prejemnik odobrenih finančnih sredstev, se
bosta s pogodbo o dodelitvi subvencije in izvedbi RR
projekta dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja
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projekta na osnovi načrtovanih ciljev pri izvajanju RR
projekta, podanih v prijavi na javno povabilo.
Prijavitelji morajo v prijavi projektnega predloga
utemeljiti posamezne raziskovalno razvojne aktivnosti
z vidika pogojev javnega povabila in načrtovati dinamiko doseganja ciljev. Končni obseg sofinanciranja RR
projekta in izplačilo sredstev je v celoti odvisno od dosežnega rezultata RR projekta ter realiziranih ciljev RR
projekta. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo
agencija izplačala v letih 2014 in 2015 glede na predložena poročila o opravljenem delu in doseženih ciljih in
rezultatih RR projekta.
V primeru, da med izvajanjem RR projekta pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno prijave tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektnih predlogov, lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva
od končnega prejemnika vrnitev že izplačanih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenost stroškov RR projekta končni prejemniki sredstev v posameznem obdobju financiranja
dokazujejo z realizacijo doseženih ciljev, ki so bili
načrtovani in potrjeni v prijavi za sofinanciranje RR projekta.
V primeru, da končni prejemnik sredstev ne predloži
vseh potrebnih dokazil o realizaciji načrtovanih in potrjenih ciljev navedenih v prijavi, lahko agencija odloči,
da zahtevek končnega prejemnika v celoti ali delno ni
upravičen do sofinanciranja. Agencija lahko od končnega
upravičenca v teh primerih zahteva tudi vračilo že prejetih sredstev. Kot posamezni cilj se šteje vsaka v pogodbi
navedena inovacija. Seštevek vseh realiziranih inovacij mora biti skladen z načrtovanim. Končni rezultat RR
projekta (realizirana predstavitev produkta RR projekta)
mora biti v celoti realiziran, da je končni prejemnik upravičen do sofinanciranja. V primeru, da končni prejemnik
ne predloži dokazila o predstavitvi produkta ob zaključku
RR projekta, agencija ugotovi, da končni produkt ni realiziran. V tem primeru, končni prejemnik sredstev ni upravičeni do sredstev tega javnega povabila in je dolžan vrniti
vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Pogodba
med agencijo in končnim prejemnikom se prekine.
Če je končni prejemnik prejel sredstva, za katera se
pozneje izkaže da jih je prejel neupravičeno ter v primeru ugotovitve dvojnega financiranja projekta iz različnih
javnih virov, lahko agencija pogodbo odpove in zahteva
vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2014 in 2015.
Stroški, ki so nastali pred datumom objave obvestila
o izboru končnih prejemnikov sredstev, niso upravičeni
do sofinanciranja. Agencija bo sofinancirala upravičene
stroške, nastale od datuma objave obvestila do maksimalno 31. 12. 2014, katerih plačilo je izvedeno do 31. 1.
2015. Ne glede na navedeno upravičeni stroški ne morejo nastati pred datumom začetka izvajanja projekta.
Obdobje upravičenosti in dinamika izstavitve zahtevkov končnega prejemnika, sta podrobneje navedena
v Pogodbi o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta,
ki je del dokumentacije javnega povabila.
12. Dokumentacija javnega povabila
Vsa dokumentacija, besedilo javnega povabila in
obrazci ter navodila za izdelavo projektnega predloga
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se nahajajo na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si.
Prijava projektnega predloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu (oddana v zaprti pisemski ovojnici,
ki vsebuje mapo s sponko ali registrator, v katerega so
vloženi posamezni listi obrazcev prijave ter elektronska
kopija prijave na CD-ju ali na USB nosilcu. Elektronska kopija prijave mora vsebovati prijavo v obliki pdf
ter obrazce v obliki word datoteke (Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«,
Obrazec 3: »Podatki o projektu«, Obrazec 5: »Pogodba
o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, Obrazec
6: »Predhodno vrednotenje prijave«) ter excel datoteke
(Obrazec 4: »Finančni načrt projekta«).
Dopolnjevanje projektnih predlogov ni mogoče.
13. Dodatne informacije
Morebitna vprašanja naslovite pisno na elektronski
naslov: RNP2013@spiritslovenia.si Odgovori bodo objavljeni na spletni strani upravičenca predvidoma v dveh
delovnih dneh od prejetja vprašanja.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti
podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa
ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije
in Evropske skupnosti, ki so pristojne za izvrševanje
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev
Republike Slovenije in sredstev Evropskega regionalnega sklada. Nadzor se lahko izvaja napovedano ali
nenapovedano.
Končni prejemnik se s podpisom pogodbe o izvedbi
projekta in dodelitvi subvencije v okviru programa »RNP
2013« zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse
relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost dokazil za stroške, sofinancirane za
izvajanje predmeta pogodbe in na kraju izvajanja RR
projekta omogočil vpogled v delovno okolje subvencioniranega RR projekta vezano na zaposlitve, listine in
postopke, ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja, zagotovil vse zahtevane podatke in dodatna
dokazila.
Kolikor se med izvajanjem RR projekta ugotovi, da
so bili v prijavi navedeni podatki s strani končnega prejemnika neresnični, nepravilni in neskladni z dejanskim
stanjem, lahko agencija prekine pogodbo o dodelitvi
subvencije in od končnega prejemnika zahteva vrnitev
vseh prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
15. Obveščanje o izidu javnega povabila in informiranje ter obveščanje javnosti
Seznam izbranih končnih prejemnikov, ki ga potrdi predstojnik agencije, bo objavljen na spletni strani
agencije. Prijavitelji projektnih predlogov bodo o izidih
javnega povabila obveščeni po elektronski pošti na naslov naveden v prijavnem obrazcu.
Končni prejemniki s katerimi bo podpisana pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta, bodo
morali pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno
z navodili organa upravljanja (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) – objavljenimi na spletni
strani: http://www.eu-skladi.si ter 8. in 9. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES.
16. Protikorupcijsko določilo: vsak poizkus podjetja,
da vpliva na obravnavo projektnih predlogov pri agenciji,
bo imel za posledico zavrnitev njegovega projektnega predloga. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo
in odločitve strokovne komisije.
SPIRIT Slovenija
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Ob-3994/13
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Maribor,
lokacija Pragersko (ŽP Ptuj),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna,
lokacija Pivka,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna,
lokacija Borovnica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna,
lokacija Logatec,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna,
lokacija Nova Gorica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana,
lokacija Kranj (deponija Jesenice),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana,
lokacija Kranj.
Predmet prodaje obsega:
– cca 250 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov,
DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
56.250,00 EUR
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 7. 11. 2013
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na
tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-4011/13
DRAGA Separacija peska, d.o.o, Litija, Liberga 11,
1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 10. člena Statuta
družbe in sklepa skupščine z dne, 10. 10. 2013 objavlja
javno objavo
za prodajo peskokopa
1. Predmet prodaje je peskokop, ki se nahaja
v središču Slovenije in je v obratovanju. Skupna površina peskokopa znaša 103.784 m2, kjer se pričakuje
1.046.052 m3 raščenega agregata – dolomitski pesek,
primeren za betone, nasipe in asfalte. Certifikat je podeljen za vse naštete skupine. Koncesijska pogodba za
izkoriščanje peskokopa je podpisana do leta 2021.
2. Vsi zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe za nakup peskokopa na naslov Separacija Draga
d.o.o. Litija, Liberga 11, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer
najkasneje do 11. 11. 2013.
3. Cena po dogovoru.
4. Peskokop bo prodan najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
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5. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so
dostopni na sedežu prodajalca na tel. 051/367-468, lahko tudi po elektronski pošti: separacija.draga@siol.net.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo
voru.
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
Ob-4036/13
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije – Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik
Upravnega odbora Matjaž Zupan, na podlagi 157. člena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UPB-3)
objavlja vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim
združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve
z živo glasbo in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe,
načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo avtorskih
glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z živo glasbo skladno
z določbo prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP.
Prosimo, da vsi zainteresirani priglasite udeležbo
k pogajanjem v roku 15. dni od objave tega vabila na
naslov: Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin ali na
elektronski naslov: sazas@sazas.org.
Ob priglasitvi je potrebno izkazati tudi reprezentativnost skladno z določbo 157. člena ZASP.
Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije –
Združenje SAZAS
Ob-3990/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter na podlagi
sprejetega Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2013
Občina Kobilje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti
Občine Kobilje
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti
občine Kobilje: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje.
2. Pogoji za sodelovanje:
– Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države
članice EU, in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
– Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.),
ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
– Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa
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morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski
jezik.
3. Predkupna pravica:
– Organizator javnega zbiranja ponudb daje predkupno pravico trenutnim najemnikom stanovanj.
– V primeru, da je za isto stanovanje ponudnikov
več in nimajo predkupne pravice, organizator izvede
s temi ponudniki dodatna pogajanja o ceni odkupa. Ob
izpolnitvi vseh pogojev bo kot najugodnejši ponudnik za
posamezno nepremičnino izbran ponudnik z najvišjo
ponujeno ceno.
4. Višina izklicnih tržnih vrednosti:
Predmet, lokacija in izklicna cena stanovanj:
Lokacija: Kobilje 35A, 9227 Kobilje, parcelna
št. 4170/2, k.o. 144 – Kobilje; št. stavbe 87
Zap.
št.
1.

Številka
Lega
stanovanja
4

1. nadstropje
(3. etaža)

Neto površina
[m2]

Uporabna površina
[m2]

Izklicna cena
[EUR]

64,57

61,96

27.330

Cena je določena brez DDV.
DDV je strošek kupca in za fizične osebe znaša
2 %, za pravne osebe pa 20 %.
Vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo dokumentacije nosi ponudnik.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
5. Varščina:
– Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu,
so pred vložitvijo ponudbe dolžni plačati varščino, kot
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki
nakazati na račun št: SI56 0124 7010 0013 119, s pripisom »Varščina za nakup stanovanja « z navedbo št.
stanovanja (2, 3 ali 4). Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
– Originalno potrdilo o plačilu je obvezna priloga
k razpisni dokumentaciji.
6. Neuspešnost zbiranja ponudb:
– Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje
ponudb neuspešno.
– Občina Kobilje si pridržuje pravico, da v postopku
javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
7. Dopolnitve razpisne dokumentacije in podaljšanje roka:
– Organizator si pridržuje pravico dopolniti razpisno
dokumentacijo še pred potekom roka za oddajo ponudb.
– Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb na spletni strani občine. Vsaka dopolnitev bo
obvezujoči sestavni del razpisne dokumentacije in bo
posredovana v pisni obliki na spletni strani občine.
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– Če bodo spremembe dokumentacije take narave,
da bodo vplivale na rok za oddajo ponudb, bo rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšan z namenom, da bo ponudnikom omogočeno upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
8. Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije
Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko e-pošte od kontaktne osebe navedene v javnem pozivu – Poziv za
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine
Kobilje. Druge informacije, kot na primer kraj in datum
morebitnega sestanka s ponudniki in podobno, pa lahko
dobi telefonsko.
Kontaktna oseba organizatorja bo pisno odgovorila
na vsa vprašanja v zvezi z javno objavo, ki jih bo dobila, v roku navedenem v 12. členu navodil za izdelavo
ponudb.
Kopije odgovorov bodo posredovane vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, vključno s vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.
9. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 17. 12. 2013.
10. Način in rok plačila kupnine
Uspešni/izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati
najpozneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. Rok za
plačilo kupnine je 8 dni po sklenitvi pogodbe, na račun
št: SI56 0124 7010 0013 119, s pripisom »Kupnina za
nakup stanovanja«, z navedbo št. stanovanja (2, 3 ali 4),
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 15 dneh po odpiranju ponudb oziroma odstopi
od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za
izpolnitev. V navedenih primerih varščina zapade.
Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. Stroške prenosa nosi izbrani ponudnik.
11. Popolna ponudba
Vsak ponudnik mora oddati dokumentacijo na sledečih obrazcih:
– Obrazec 1: Ponudba,
– Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju
pogojev javnega razpisa,
– Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih podatkov
iz uradnih evidenc,
– Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov,
– Potrdilo o plačilu varščine,
– Kopija dokazila o državljanstvu,
– Kopija osebnega dokumenta.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo na Občini Kobilje ali na spletni strani http://www.
kobilje.si/, vsak delovni dan, od dneva objave javne
ponudbe dalje.
Organizator lahko od ponudnika, ki je podal nepopolno ponudbo, zahteva dopolnitev ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo. Rok za dopolnitev ponudb je 2 dni od
prejema poziva za dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani
varščini, bo izločen.
12. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati pisno ali osebno, v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 22. 11. 2013, do
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12. ure, na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj –
ponudba za nakup stanovanja«. Na kuverti mora biti
označen tudi naziv in naslov ponudnika.
Na javnem odpiranju ponudb bodo upoštevane vse
ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi
o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.
Komisija bo obravnavala samo popolne ponudbe. Vloge, prispele po 12. uri, dne 22. 11. 2013, bodo zaprte
vrnjene ponudnikom.
Občina Kobilje
Ob-4009/13
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih, na
podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),
Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brda za leto
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/13) in Dopolnjenega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Brda za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v k.o. Kožbana,
stavbnih zemljišč s stanovanjskim in
gospodarskimi objekti v k.o. Mirnik, ter kmetijskih
zemljišč v k.o. Mirnik in v k.o. Kojsko
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – to je stavbnih zemljišč s stanovanjskim in gospodarskimi objekti, ter kmetijskih zemljišč. Omenjena
zemljišča se prodajajo po posameznih sklopih.
3. Opis predmeta prodaje
Stavbna zemljišča
k.o. Kožbana
Sklop 1-S: Zemljišče parc. št. 1643/17, k.o. Kožbana, v izmeri 1.464 m2, leži na dvignjenem platoju nad
cesto Dobrovo–Nozno. Ima urejen dostop s ceste in
prijetno – primerno lokacijo za gradnjo stanovanjskega
objekta. Glede na površino parcele poleg same gradnje
omogoča bogatejšo izrabo prostora. Orientirana je na
jugozahod. Izhodiščna cena Sklopa 1-S je 42.456,00 €.
Sklop 2-S: Zemljišče parc. št. 1643/19, k.o. Kožbana, v izmeri 1.817 m2, leži na dvignjenem platoju ob
cesti Dobrovo–Nozno. Ima urejen dostop s ceste in
prijetno – primerno lokacijo za gradnjo stanovanjskega
objekta. Glede na površino parcele poleg same gradnje
omogoča bogatejšo izrabo prostora. Orientirana je na
jugozahod. Izhodiščna cena Sklopa 2-S je 52.693,00 €.
Sklop 3-S: Zemljišče parc. št. 1643/16, k.o. Kožbana, v izmeri 1.748 m2, leži na dvignjenem platoju
nad cesto Dobrovo–Nozno. Nima direktnega dostopa
z javne ceste. Predvidena je ureditev javne poti preko
zemljišč parc. št. 1643/5 in 1643/13, obe k.o. Kožbana,
za potrebe dostopa. Ima prijetno – primerno lokacijo
za gradnjo stanovanjskega objekta. Glede na površino
parcele poleg same gradnje omogoča bogatejšo izrabo
prostora. Orientirana je na jugozahod. Izhodiščna cena
Sklopa 3-S je 45.448,00 €.
k.o. Mirnik
Sklop 4 – S: Pozidana stavbna zemljišča s parc.
št. 1534 in 1537/1, obe k.o. Mirnik, v izmeri 1.053 m2 ter
nepozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1539, 1543/1
in 1543/2, vse k.o. Mirnik, v izmeri 760 m2. Nepremični-
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ne so v naravi delno pozidana stavbna zemljišča, delno
nepozidana stavbna zemljišča. Nahajajo se na izredno
lepi mikro lokaciji, na severnem delu zaselka Vrhovlje pri
Kožbani. Na zemljišču s parc. št. 1534, k.o. Mirnik, ob
mejah s sosednjimi zemljišči, so zgrajeni stanovanjski
in gospodarski objekti v obliki kareja tako, da v sredini
parcele ostaja odprto in nepozidano dvorišče pravokotnega tlorisa, medtem, ko se ostala zemljišča nahajajo
na območju južno od kareja pozidanih stanovanjskih in
gospodarskih objektov. Računska površina stanovanjskega objekta je 225,74 m2, gospodarskega objekta na
zahodni strani je 33,34 m2 in gospodarskega objekta na
vzhodni strani pa 43,28 m2. Objekti so v slabem fizičnem
stanju in so potrebni obnove. Izhodiščna cena Sklopa
4-S je 90.000,00 EUR.
Kmetijska zemljišča
k.o. Mirnik
Sklop 1-K: Parcele št. 1584, 1597, 1599, 1601,
1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4 in 1618/1, vse k.o. Mirnik, v velikosti 53.858 m2, ležijo takoj pod vasjo zahodno
od glavne ceste za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki, in sicer le v zgornjem
ravnem delu. Dostopne so po makadamski poti. Sestoj
je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena
Sklopa 1-K je 26.511,94 EUR.
Sklop 2-K: Parcele št. 1658, 1661, 1665 in 1668,
k.o. Mirnik, v velikosti 33.061 m2, ležijo pod vasjo zahodno od glavne ceste za Senik. Parcele so povečini
poraščene. Dostopne so po makadamski poti. Sestoj je
mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena
Sklopa 2-K je 17.205,90 EUR.
Sklop 3-K: Parcele št. 1525, 1526 in 1530, k.o. Mirnik, v velikosti 29.529 m2. Parceli št. 1525 in 1530 sta
že poraščeni z gozdom, medtem ko je parcela št. 1526
v zaraščanju. Vse površine imajo urejen dostop. Izhodiščna cena Sklopa 3-K je 13.681,37 EUR.
Sklop 4-K: Parcela št. 1671, k.o. Mirnik, v velikosti
5.409 m2, leži ob poti parc. št. 2545. Parcela je travnik.
Izhodiščna cena Sklopa 4-K je 9.823,90 EUR.
Sklop 5-K: Parcele št. 1564/1, 1564/2, 1564/3,
1579, 1589 in 1628, k.o. Mirnik, v velikosti 11.071 m2,
ležijo takoj pod vasjo Vrhovlje pri Kožbani, ob glavni cesti za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma
so še ostali travniki, in sicer le v zgornjem ravnem delu.
Dostopne so v zgornjem delu po makadamski poti. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna
cena Sklopa 5-K je 14.064,82 EUR.
Sklop 6-K: Parceli št. 1712 in 1760, k.o. Mirnik,
v velikosti 17.962 m2, ležita nekako severovzhodno
od vasi. V naravi sta to gozdova. Poraščena sta z mešanim sortimentom. Dostopna sta po makadamski
poti oziroma vlaki. Izhodiščna cena Sklopa 6-K je
9.154,37 EUR.
k.o. Kojsko
Sklop 7-K: Zemljišča parc. št. 440, 441, 442, 443,
444 in 445, vse k.o. Kojsko, v velikosti 5.564 m2, tvorijo
večji kompleks zemljišč nad vasjo Kojsko. Obrnjene so
proti zaselku Brestje. V naravi so vse parcele poraščene
z gozdom. Sestoj gozda je mešan, primeren predvsem
za drva. Lesna zaloga je različna po posameznih delih,
kakor tudi konfiguracija terena. Izhodiščna cena Sklopa
7-K je 14.913, 00 EUR.
4. Dodatne informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin lahko interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30, med 13. in 14. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane po posameznih sklopih najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil višjo ceno
za posamezni sklop. Nakup po načelu videno – kuplje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
Predkupna pravica na kmetijskih zemljiščih obstaja
skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02,
58/02, 67/02, 110/02, 110/02, 36/03, 43/11, 58/12).
Podpis pogodbe in plačilo kupnine
S kupcem se v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika podpiše pogodba. Kupec plača kupnino v roku
8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine
Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije
(namen – kupnina nepremičnine za Sklop __). Položena
varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve
plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku
ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma
odstopi do pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne
kupnine in vseh stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo istega sklopa več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin na
podlagi javne ponudbe:
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne cene, za posamezni
sklop ali 10 % skupne izhodiščne cene oziroma seštevek izhodiščnih cen posameznih sklopov, če kupujejo več sklopov na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo številke sklopa nepremičnin za katere daje ponudbo in
ponujeni znesek ter rok veljavnosti ponudbe, ki mora
biti najmanj 60 dni.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega
lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za
DDV – pravne osebe in s.p., ipd.),
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za
kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR),
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– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje,
– potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča razobešeno na oglasni deski Upravne
enote Nova Gorica,
– parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – nakup nepremičnine k.o. _________ za
stavbno/kmetijsko zemljišče Sklop št. ____«, na naslov:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v Brdih, do
4. 12. 2013, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora
biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.
Ponudba pod izhodiščno ceno ne bo upoštevana.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za
najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje občinskega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko
s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 4. 12. 2013, ob
10.30, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje
ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju,
Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.
Občina Brda
Št. 3502-388/2013

Ob-4039/13

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja
Mestne občine Celje z dne 17. 10. 2013,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Teharje in k.o. Trnovlje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označena
s parc. št. 1/28 – v izmeri 281 m2, parc. št. 1/36 – v izmeri 15 m2, parc. št. 1/37 – v izmeri 117 m2, parc. št. 1/30
– v izmeri 443 m2, parc. št. 1/31 – v izmeri 1 m2, parc.
št. 1/21 – v izmeri 305 m2, vse k.o. 1082-Teharje in parc.
št. 433/3 – v izmeri 8 m2, k.o. 1073-Trnovlje.
Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Pli-
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narna (RC – Planiranje proj. št. 587/90, Uradni list RS,
št. 18/91) predstavljajo predmetne parcele stavbno zemljišče, namenjeno zunanjim ureditvenim površinam
kompleksa Plinarne (zunanje skladišče, parkirišče, zelenice).
Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala
služnost komunalnih vodov.
Izhodiščna
cena
zemljišča
znaša
60,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo
1.170 m2 70.200,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.
b) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 – dvoriščni
del
Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2077, št. stavbe 1410, št. poslovnega prostora 1, v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz
dvorišča. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis.
Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni
objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list
RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo
47,55 m2 35.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
c) Lokacija v k.o. Celje, Kersnikova 1 – Vila Sonja
Predmet prodaje je poslovna stavba v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 611, stavba št. 78, v skupni izmeri
563,50 m2.
Poslovni objekt se prodaja kot celota. Poslovni
objekt leži v območju OPPN za območje SB Celje, (Uradni list RS, št. 76/10) za katere velja sledeče: »Objekti
Kersnikova 1, Kersnikova 1a in Kersnikova 1b predstavljajo objekte (K+P+M z dvokapnimi strehami), ki so zavarovani kot kulturna dediščina, se po potrebi adaptirajo
ali rekonstruirajo v skladu s pogoji varstvenega režima,
namembnosti objektov, ki niso v lasti Splošne bolnišnice
Celje, pa morajo biti postopno podrejeni bolnišničnim
dejavnostim.«
Izhodiščna cena znaša za celotno nepremičnino
310.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka ulica 2 – kletni
prostori
Predmet prodaje je celotna kletna etaža v k.o.
1077-Celje, ki leži na parc št. 2058/1, id št.:
– id. št. 1077-01718-001 nestan. prostor v površini

18,28 m2

– id. št. 1077-01718-002 nestan. prostor v površini

9,16 m2

– id. št. 1077-01718-003 nestan. prostor v površini

6,70 m2

– id. št. 1077-01718-004 nestan. prostor v površini

12,77 m2

– id. št. 1077-01718-005 nestan. prostor v površini

14,05 m2

– id. št. 1077-01718-006 nestan. prostor v površini

12,10 m2

– id. št. 1077-01718-007 nestan. prostor v površini

29,28 m2

– id. št. 1077-01718-008 nestan. prostor v površini

41,54 m2

– id. št. 1077-01718-009 nestan. prostor v površini

42,75 m2

– id. št. 1077-01718-010 nestan. prostor v površini

28,62 m2

– id. št. 1077-01718-011 nestan. prostor v površini

16,42 m2

– id. št. 1077-01718-013 nestan. prostor v površini

29,91 m2

– id. št. 1077-01718-014 nestan. prostor v površini

7,55 m2

Površina skupaj:

269,13 m2

Poslovni prostori se lahko prodajo kot celota ali po
delih.
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– V primeru, da dva ali več interesentov ponudi isto
ceno za isti prostor, bo imel prednost tisti, ki bo oddal
ponudbo za več prostorov.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno
jedro (Uradni list RS, št. 42/86), kjer so predvidene in
dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna
pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna
cena
zemljišča
znaša
650,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo
269,13 m2 175.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
e) Lokacija v k.o. Celje, Prešernova ulica 27 – 2.
nadstropje
Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ki leži na parc. št. 2403, št. stavbi 1331, v skupni izmeri 411,64 m2. Za posamezen del stavbe še ni zveden
katastrski vpis.
Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni
objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list
RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo
411,64 m2 360.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
f) Lokacija v k.o. Ostrožno, dvorec Lanovž
Predmet prodaje so nepremičnine v k.o. 1075-Ostrožno, parc. št. 628/9 – travnik, v izmeri 6649 m2, parc.
št. 1446 – stan. stavba, v izmeri 410 m2, parc. št. 1441
– stan. stavba (v naravi porušeno), v izmeri 205 m2,
parc. št. 1442 – stan. stavba (v naravi porušeno), v izmeri 23 m2.
Zemljišče in objekt se prodaja kot celota, na njem je
v skladu z ZN za območje Gospodarska cona Celje, ZN
Aero Lanovž in ZN Dolgo polje – lahka industrija (Uradni
list RS, št.17/92) predvidena prenova objekta z ustrezno
nestanovanjsko funkcijo, ureditev parka pa je dovoljena
skladno z pogoji ZN (ob izdelavi posebnega načrta).
Objekt in zemljišče sta zavarovana kot kulturna dediščina pod št. k4.132 – Celje, Zgornji Lanovž.
Izklicna cena nepremičnine znaša skupaj za celoto
400.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega plača kupec.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56
012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE:
BSLJSI2X, z obveznim sklicem na:
– št. 28 75108-7221002-70032213 za lokacijo
pod a),
– št. 28 75108-7200005-10000013 za lokacije od
b) do f),
koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine
za javni razpis-nepremičnine«.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno –
kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku
odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje
velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je
dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
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5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1);
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2);
c) Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3);
d) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega
registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri
čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme
biti starejši od 30 dni),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni,
– za najemnike poslovnih prostorov v lasti MOC,
potrdilo o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema
do MOC.
6. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo
ponudbe je 12. 11. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se
bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1. 2014 in do
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug
način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje),
12. 11. 2013, ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno
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prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja MOC (v
nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih
zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
pod tč. a) na tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) ter
od tč. b) do f) na tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina Košir)
in tel. 03/426-57-64 (Janko Trobiš).
Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si.
Mestna občina Celje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2013/4
Ob-4028/13
V register političnih strank se vpiše politična stranka
Liberalno gospodarska stranka, s kratico imena LGS
in s sedežem v Veliki Račni, Velika Račna 48. Znak
stranke je logotip LGS. Logotip stranke je napis LGS
z velikimi črkami na srebrni podlagi. Črka L je modre barve, črka G je bele barve in črka S je rdeče barve. V črki
G je vrisan lipov list zelene barve. Pod napisom LGS
je z manjšimi črkami napis LIBERALNO (v modri barvi)
GOSPODARSKA (v beli barvi) STRANKA (v rdeči barvi).
Kot zastopnik politične stranke Liberalno gospodarske stranke se v register političnih strank vpiše Alojz
Kovšca, EMŠO: 1309965500507, državljan Republike
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Velika Račna 48,
Velika Račna.
Matična številka politične stranke je: 4058291.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4012/13
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojna podjetnica FLEKSOTISK LOGAR, Darinka Logar s.p., Špindlerjeva ulica 2 A, 2310 Slovenska Bistrica, matična
številka 5335823000, obvešča upnike, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu
RS, pričela s postopki za preoblikovanje opravljanja
dejavnosti oziroma prenosom dejavnosti na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega
podjetnika na to družbo, po postopku in na način, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Samostojna podjetnica
Darinka Logar s.p.
Št. 026/2013

Ob-4023/13

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik
E.E.A. Elektroinstalacije, elektromehanika, aku servis
S.B., trgovina Medved Danijel Medved s.p., matična
številka 5165572000, obvešča upnike, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu
RS, pričel s postopki prenosa dejavnosti na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku
in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Danijel Medved s.p.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 208369/2011

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Os-3895/13

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika: Terca vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
ter promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, proti dolžniku Borisu Žibert,
Cesta 4. julija 62, Krško, zaradi izterjave 249,65 EUR
s pp, po sodnem izvršitelju Janku Zorčiču iz Brežic zarubilo nepremičnino, to je stanovanje v več stanovanjskem
bloku na naslovu Cesta 4. julija 62 Krško, stanovanje
št. 19, v 4. nadstropju stavbe št. 583, k.o. 1316-Stara
vas, stanovanje velikosti 82 m2, nato 80 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na
tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 8. 2013
In 1812/2007

Os-3874/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. In 1812/2007 z dne 23. 4. 2013 je bil dne 19. 8.
2013 opravljen v korist upnika JARD d.o.o. Ljubljana,
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni prostor
št. 32, v neto izmeri 107,14 m2, ki se nahaja v II. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe Donova 2 v Medvodah, stoječa na parceli št. 42/1, k.o. 1973 – Medvode,
last dolžnika Tiganj Rifata, Orle 8, 1291 Škofljica, sedaj
Pokopališka ulica 14, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2013
In 875/2011

Os-3823/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajnem sodniku
Slavku Lauderju v izvršilni zadevi upnika Adriatic d.d.
Maribor, Jadranska 21, Maribor, zoper dolžnika Leona
Markovič Gorenšek, Pirnikova ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 2.467,53 EUR s pp, o delni ustavitvi
izvršbe, izven naroka, dne 19. 9. 2013 sklenilo:
V izvršilni zadevi upnika Adriatic d.d. Maribor, Jadranska 21, Maribor, zoper dolžnika Leona Markovič
Gorenšek, Pirnikova ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi
izterjave 2.467,53 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 875/2011
z dne 27. 6. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 2000/00083 z dne 29. 3. 2000,
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 3, na naslovu Trg Dušana Kvedra 2 v Mariboru, ident. št. 678/1396/29, ki se nahaja na parc.
št. 16160/27, k.o. Sp. Radvanje, v izključni lasti dolžnika;
se razveljavi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2013

In 72/2013

Os-3642/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika ARCI II. Prodaja, uvoz-izvoz d.o.o., Devova
ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. pisarna odv. Andrej Kozelj, odv. Nataša Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
proti dolžniku Branku Kmezić, Obrežje 9c, Jesenice na
Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 32.755,41 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Branku Kmezić, prej Obrežje 9c, Jesenice
na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, Cesta prvih borcev 43, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 9. 2013
D 103/2013

Os-3589/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni
Derenčin Soki, roj. Tepša, Harije 36, p. Ilirska Bistrica,
rojeni 11. 8. 1929, ki je umrla 18. 3. 2013 zunaj naroka,
dne 12. avgusta 2013, sklenilo: Zapustničinemu nečaku
z imenom: Štrbac Branimir, Avstralija, naslov neznan in
zapustničini nečakinji z imenom: Štrbac Sava, Srbija,
naslov neznan, se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Rok Jenko iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 7. Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Dediča bo zastopal od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 29. 8. 2013
P 15/2013

Os-3715/13

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
P 15/2013 z dne 12. 9. 2013 2. toženi stranki Zoranu
Carju, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Natali Volčič Ivanič, Ferrarska 5/b, Koper.
Začasna zastopnica je bila toženi stranki postavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima
pooblaščenca, neznano.
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Začasna zastopnica bo 2. toženo stranko zastopala
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 2.
toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2013

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2013

1913 I 2421/2012

VL 69259/2013

Os-3604/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska 21, p.p. 3561, Ljubljana,
proti dolžniku Martinu Lomovšek, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Brezinščak Sanja, Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2013
VL 49660/2013

Os-3605/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa Marko Ziherl, Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku
Sandru Lorenzon, Piazza G. Garibaldi 65, Ponte di Piave, Trevizo, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zast.
Primož Cegnar, Cigaletova 7, Ljubljana, zaradi izterjave
12.207,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Sandru Lorenzon, Piazza G. Garibaldi 65,
Ponte di Piave, Trevizo, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Primož
Cegnar, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2013
VL 114989/2012

Os-3867/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana
Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku Boštjanu
Vidovič, Kraigherjeva ulica 7, Lenart v Slov. Goricah, ki
ga zastopa odv. Darjan Lampič, Gosposvetska cesta 84,
Maribor, zaradi izterjave 3.091,45 EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Vidovič, Kraigherjeva ulica 7, Lenart v Slov. Goricah, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lampič
Darjan.

Os-3870/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, proti dolžniku Marku Stopar, Einspielerjeva
6, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana; Branki Sevčnikar, Podkraj pri Velenju
11, Velenje, ki jo zastopa odv. Tina Kramer, Slomškova
ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 337,39 EUR, sklenilo:
prvemu dolžniku Marku Stopar, Einspielerjeva 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Darja
Erceg, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2013
VL 15923/2013

Os-3872/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Raiffeisen
Banka d.d., Zagrebška cesta 076, Maribor, ki ga zastopa
odv. Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 008, Maribor, proti dolžnici
Majdi Akvić, Linhartova cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
zak. zast. odv. Igor Dernovšek, Tavčarjeva ulica 6, Ljub
ljana, zaradi izterjave 1.974,49 EUR, sklenilo:
dolžnici Majdi Akvić, Linhartova cesta 19, Ljubljana
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Igor Dernovšek, Tavčarjeva ulica 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2013
VL 79358/2013

Os-3886/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Renati Anžur Mišljenović, Plavje 85/B, Škofije, ki jo zastopa zak. zast. odv. začasni zastopnik odv.
Irena Ferme, Dalmatinova 4, Ljubljana, zaradi izterjave
4.055,35 EUR, sklenilo:
dolžnici Renati Anžur Mišljenović, Plavje 85/B, Škofije, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
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nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Irena Ferme, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2013
VL 102283/2013

Os-3887/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Mateja
Zoran, Seidlova cesta 5, Novo mesto, proti dolžniku
Branku Račič, Spodnje Gameljne 97, Spodnje Gameljne, ki ga zastopa Luka Brezovec, Štefanova ulica 15,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 9.188,84 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Račič, Spodnje Gameljne 97, Spodnje Gameljne, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Brezovec
Luka, Štefanova ulica 15, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2013
VL 8528/2013

Os-3888/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Verovškova 60B, Ljubljana, ki jo
zastopa Branka Melinc, Novi trg 8, Novo mesto, proti
dolžniku Kristjanu Črnič, Pribinci 5, Adlešiči, ki ga zastopa odv. Anton Zajc, Ul. 21. oktobra 19a, Črnomelj, zaradi
izterjave 3.763,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Kristjanu Črnič, Pribinci 5, Adlešiči, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Anton
Zajc, Ul. 21. oktobra 19a, 8340 Črnomelj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2013
VL 101571/2008

Os-3892/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, ki jo zastopa Davorka Panjan, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Miljenko Liber, Varaždinska
ulica 105A, Hrvaška, ki ga zastopa odv. Petra Svenšek,
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Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
9.435,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Miljenko Liber, Varaždinska ulica 105A, Hrvaška se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Petra
Svenšek.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2013
VL 136062/2013

Os-3893/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro
Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 002, Maribor, proti dolžniku:
Hamza Džemaili, Preradovičeva ulica 17A, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Simon Brence, Partizanska cesta 13a, Maribor, zaradi izterjave 1.230,64 EUR,
sklenilo:
dolžniku
Hamza
Džemaili,
Preradovičeva
ulica 17A, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Simon
Brence, Partizanska cesta 13a, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2013
VL 46633/2013

Os-3894/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Senajidu
Mujić, Glogovac, Unsko-Sanski Kanton, Bosna in Hercegovina, ki ga zastopa zak. zast. začasni zast. Petra Ferš
Mrhar, Cesta v Gorice 36, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 1.345,27 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Senajidu Mujić se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega za sprejemanje pisanj se postavi Ferš Mrhar Petra, Cesta v Gorice 35, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2013
VL 137544/2013

Os-3999/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KKS
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Ptuj d.o.o., Slovenski trg 1, Ptuj, proti dolžnici Suzani
Krčmar, Prešernova ulica 21, Ptuj, ki jo zastopa odv.
Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj, zaradi izterjave
474,19 EUR, sklenilo:
dolžnici Suzani Krčmar, Prešernova ulica 21, Ptuj
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vladimir
Toplak, Trstenjakova 5, 2250 Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2013
IV P 184/2012

Os-3630/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. IV P 184/2012 tožeče stranke Adile Mihelčič, Šalijeva 7, Novo mesto, ki jo zastopa Mirko Bilbija,
odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: Jože
Mihelčič, neznanega prebivališča, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih
pisanj postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka
Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 9. 2013
I 324/2013

Os-3573/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Jošku Benetek, Cesta 1. maja 80, Hrastnik,
zaradi izterjave 1.727,47 EUR sklenilo:
dolžniku Jošku Benetek, Cesta 1. maja 80, Hrastnik, se v tem izvršilnem postopku postavi začasna
zastopnica Janja Omahne, Okrajno sodišče v Trbovljah,
Trg revolucije 11, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD
v Hrastniku.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 8. 2013

Oklici dedičem
D 181/2013

Os-3896/13

Bembič Ivan, pok. Sergeja, nazadnje stanujoč Močunigi, Topolovec, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom tega sodišča, opr. št. N 81/2011 in določenim datumom smrti 21. 12. 1989, ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Nela Vovk, stanujoča v Ankaranu, Kocjančičeva 32, tel. 00386/41/710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2013
D 299/2012

Os-3608/13

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 23. 9. 2012 umrlem Jožefu
Vidmarju, roj. 25. 4. 1953, nazadnje stan. Male Vodenice
10, Kostanjevica na Krki, izven naroka dne 2. 9. 2013,
podaje oklic:
zakoniti dediči – dediči tretjega dednega reda, po
pokojnem Jožefu Vidmarju, roj. 25. 4. 1953, nazadnje
stan. Male Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, umrlem
dne 23. 9. 2012, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 2013
D 262/2012

Os-3584/13

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 6. 6. 2012 umrlem Srečku
Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje stan. Pot na Polšco
15, Krško, izven naroka dne 2. 9. 2013, podaje oklic;
zakoniti dediči – dediči drugega dednega reda po
pokojnem Srečku Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje
stan. Pot na Polšco 15, Krško, umrlem dne 6. 6. 2012,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 2013
II D 3119/2012

Os-3873/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Albertu Karižu, roj. 19. 6. 1927,
umrlem 1. 11. 2012, nazadnje stan. Glavarjeva ulica 17,
Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediča po pok. prišla
v poštev tudi njegova sinova Vitomir Kariž, roj. dne 28. 8.
1948, in Bojan Kariž, roj. 7. 12. 1952. Drugi podatki o dedičih (naslov, morebiten datum smrti ter podatki o njunih
dedičih) sodišču niso znani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) dediča Vitomirja in Bojana
Kariža ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Albertu Karižu poziva, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2013
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D 265/2013

Os-3889/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski
postopek po pokojnem Jakobu Penko, Koče 35, Prestranek, ki je umrl 22. 6. 1957.
Sodišče je na podlagi spisovnih podatkov ugotovilo,
da je zapustnik imel več otrok, in sicer Adolfa Penko,
Jakoba Penko, Janeza Penko, Marijo Klančar, Angelo
Mišič, Justino Bergoč ter Julijano Riccon, ki bi prišli
v poštev za dedovanje kot dediči prvega dednega reda.
Uvedbo postopka dedovanja je predlagal Miran Penko,
ki je po doslej znanih podatkih edini zakoniti dedič po
vstopni pravici po pokojnem Adolfu Penko. Zaradi pomanjkljivih podatkov o morebitnih dedičih je sodišče
ravnalo skladno z 206. členom Zakona o dedovanju in
uvedlo oklicni postopek.
Sodišče skladno z 206. členom Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se lahko priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 30. 9. 2013
D 89/2013

Os-3705/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 11. 6. 1971 umrlem Potočnik Antonu, rojenem
12. 1. 1899, nazadnje stanujočem Grajska cesta 28,
Bled.
Predmet dedovanja je vrnjeno premoženje zapustniku kot članu Agrarne skupnosti Poljšica in Agrarne
skupnosti Kranjska dolina – vasi Poljšica, Krnica, Višelnica, Mevkuž, Grabče, Zgornje Gorje in Spodnje Gorje.
Sodišču niso znani vsi potomci pokojnih zakonitih dedičev zapustnika, da bi jih pozvalo ali uveljavljajo izplačilo
nujnega deleža v denarju.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 9. 2013
D 326/2013

Os-3801/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
14. 4. 1976 umrli Angeli Soklič, roj. 22. 8. 1903, nazadnje stanujoči Spodnje Gorje 62, za premoženje agrarne
skupnosti.
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Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih poziva, da
se v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu
RS javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo
odločeno na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 17. 9. 2013
D 314/2013

Os-3585/13

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapuščinski postopek po pok. Lavrenčič Borisu, roj. 30. 4.
1958, umrlem dne 25. 5. 2013, nazadnje stanujočem
Log 25, Hrastnik.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Lavrenčič Borisu, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 9. 2013
D 16/2013

Os-3659/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pok. Karolu Gorencu, roj.
15. 12. 1949, z zadnjim bivališčem na naslovu Ulica
talcev 2, Mokronog, sodišče poziva dediče ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. Karolu
Gorencu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 9. 2013
D 83/2013

Os-3570/13

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski po
stopek po pok. Bogdanu Oblaku, roj. 21. 9. 1934, umrlem 25. 3. 2013, nazadnje stan. Cesta gradenj 1, Vrhnika.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 9. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Jereb Tina, Grajska c. 9, Kanal, zavarovalno polico,
št. 41601002611, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnd-332543
Peršin Iztok, Vrhovčeva ulica 6A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500013694, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-332540

Drugo preklicujejo
Avtokleparstvo, prevozi Rudolf Glas s.p., Presladol 49, 8280 Brestanica, dovolilnice: HR, št. 0004189;
HR, št. 0003469; HR, št. 0004188; BIH, št. 0545;
BIH, št. 0543; BIH, št. 0546; UA, št. 3688906; UA,
št. 3689774; RUS, št. 1263598; RUS, št. 1263606; RUS,
št. 1076720. Ob-4038/13

Strbad Robert, Celovška cesta 179, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500034898, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gns-332528

AVTOPREVOZNIŠTVO BOŠTJAN BRUNEC S.P,
Kočevska cesta 125, Kočevje, licenco št. 009451/001,
za vozilo mercedes benz ATE60, reg. št. LJ YO33D.
gnq-332530

Travnikar Jože, Slomškova 11, Brežice, zavarovalno polico, št. 50500039203, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnb-332520

Borko Krištof Urška, Stržovo 77, Mežica, študentsko izkaznico, št. 20060033, izdala Pravna fakulteta.
gnd-332518

Varga Marija, Ribiški trg 7, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500024288, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnk-332536

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, voznikovo
kartico, številka 1070500028706003, izdajatelj Cetis d.d.
gny-332522

Zelko Sebastjan, Kasaza 68a, Petrovče, zavarovalno polico, št. 50500084362, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnc-332544

Flajs Gašper, Vojkova ulica 42, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 26110412, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnf-332541

Spričevala preklicujejo
Ferati Vildane, Celjska cesta 2, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo za strokovni izpit po končanem pripravništvusmer tehnik zdravstvene nege, izdajatelj Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2011. gno-332532
Močnik Marija, Žahenberc 45A, Rogatec, spričevalo
8. razreda VIZ Osnovna šola Rogatec, izdano leta 1987,
izdano na ime Bele. gnf-332516
Plevčak Slavko, Irje 36a, Rogaška Slatina, letno
spričevalo 8. razreda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.
gnu-332526
Sivić Ermin, Dolenjska 23, Ljubljana, letno spričevalo 9. razreda Centra za izobraževanje Cene Štupar.
gne-332542
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime
Erna Trunkl, št. 132-1644/2005, veljavnost od 14. 12.
2005 do 17. 10. 2013, izdajatelj Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2005. gnr-332533
Strnad Maksimiljan, Zg. Gabernik 31, Podplat, letno
spričevalo 7. razreda Posebne šole Rogaška Slatina,
izdano leta 1978. gnm-332534
Vute Alja, Cesta talcev 46, Medvode, indeks,
št. 18040207, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje
2003. gne-332521

GRETA PUŠNIK S.P., Ivenca 30, Vojnik, potrdila - voznik tujec: Makić Nisvet, št. 010575/SŠD13-2-2871/2013,
Smajić Bečir, št. 010575/SŠD13-2-2623/2013, Biaziol
Renato, št. 010575/SŠD13-2-2339/2013, Obradov Miroslav, št. 010575/AD13-2-153/2013. gnj-332537
GRETA PUŠNIK S.P., Ivenca 30, Vojnik, potrdila-voznik tujec: Šljivo Amel, št. 010575/AD13-2-5105/2012,
Sprečo Adnan, št. 010575/AĆ13-2-3061/2012, Stojilković Dragan, št. 010575/AD13-2-2294/2012, Obradov
Predrag, št. 010575/AD13-2-1489/2012. gnm-332538
GRETA PUŠNIK S.P., Ivenca 30, Vojnik, potrdila-voznik tujec: Kresoja Daniel, št. 010575/AD13-2-138/2012,
Miletić Radoslav, št. 010575/AD13-2-4549/2011, Grašić
Tomislav, št. 010575/AD13-2-4066/2011. gnh-332539
Kreft Živa, Šolska 53, Koper - Capodistria, digitalno
tahografsko kartico, št. 0006098390, izdajatelj Cetis,
d.d. gnl-332535
Paljk Tina, Kajuhova 44, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30017849, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnw-332524
Prevozništvo Klaut d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, licenco - izvod,
GE005336/03161/025, registrska številka GO - SL-959.
gnc-332523
Primož Kumlanc s.p., Stoženska ulica 23A, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA
KUMLANC PRIMOŽ s.p. Stoženska ulica 23A, 1000
LJUBLJANA, ID za DDV SI23552328 gsm 031 380 908.
gnc-332519
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Strašek Maja, Gabrovec pri Kostrivnici 1, Podplat,
študentsko izkaznico, št. 01012657, izdala Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. gnp-332531
Šparl Luka, Mestni vrh 11, Ptuj, študentsko izkaznico, št. N2000985, izdala UM Fakulteta za naravoslovje
in matematiko. gnt-332527
Terčelj Matic, Trubarjeva 64, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 31260121, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gnv-332525
TERRA-R.B., D.O.O., LJUBLJANA, ZALOŠKA ULICA 167, Ljubljana, licenco, št. GE006328/05292/002,
za tovorno vozilo mercedes benz, reg. št. LJ 77-9TN.
gnb-332545
Vajs Jure, Pod Grančiščem 13, Mojstrana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027082000, izdajatelj
Cetis, d.d. gnr-332529
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