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Javni razpisi
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Ob-1186/14

Sprememba
V besedilu javnega razpisa podelitve koncesije
storitev za projekt kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/2014, pod št.
Ob-1093/14, se tekst ''Odloka o izvajanju javne službe
oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 51/2013)'' nadomesti s tekstom
''Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni
list RS, št. 6/14)''.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Št. 430-8/2014

Ob-1149/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
(Uradni list RS, št. 101/2013), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 in 101/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 3/13) ter Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje programa dela konzorcija
okoljskih nevladnih organizacij za leti 2014
in 2015, ki se bo izvajal v Okoljskem centru,
Trubarjeva 50, Ljubljana
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska c. 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje programa
dela konzorcija okoljskih NVO za leti 2014 in 2015,
ki se bo izvajal v Okoljskem centru na Trubarjevi 50,
Ljubljana.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma povezava najmanj šestih NVO, ki delujejo na področju varstva
okolja oziroma narave (pravne osebe, ustanovljene
na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in
Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije). V konzorciju mora biti najmanj polovica ali več NVO, ki imajo
podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju varstva okolja oziroma ohranjanja narave.

Konzorcij NVO mora izvesti program dela, katerega
pričakovani finančni obseg je letno 50.000 EUR (brez
DDV) oziroma 100.000 EUR (brez DDV) za obe pogodbeni leti.
Vloge drugih sub
jektov bodo zavrnjene in ne
bodo obravnavane.
4. Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti projekta
za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja,
bodo uporabljena merila za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) Kakovost
programa dela konzorcija NVO za leti 2014 in 2015,
(2) Spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja in narave in (3) Reference
posameznih NVO na nacionalnem in mednarodnem
nivoju s področja varstva okolja in narave.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja so navedeni
v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega
razpisa.
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za vse razpisane vsebine je 100.000 EUR za leti
2014 in 2015.
Sofinancer bo dodelil sredstva na podlagi točkovanja vlog. Vlagatelju, ki bo dosegel najvišje število
točk, bo kot protivrednost finančnega deleža sofinanciranja omogočena uporaba prostorov v Okoljskem
centru.
6. Obdobje dodelitve sredstev: sredstva bodo
dodeljena za sofinanciranje programa dela konzorcija
okoljskih nevladnih organizacij za leti 2014 in 2015, ki
se bo izvajal v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljub
ljana, in sicer od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2015.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge
ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa
morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje
do ponedeljka, 17. februarja 2014, do 10. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog:
odpiranje vlog, ki bo javno, bo v ponedeljek, 17. februarja 2014, ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Dunajska c. 22, Ljubljana (sejna
soba 410, v 4. nadstropju). Vloge se bodo odpirale po
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja.
10. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mko.gov.si v rubriki
Javne objave.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi vsak delovnik, pri Nejcu Perhavcu,
tel. 01/478-70-16, e-pošta: nejc.perhavec@gov.si.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis Okoljski center«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti
ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 4102-4/2013-9

Ob-1153/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi
z 2. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12) in Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS,
št. 39/13) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo družini
v letu 2014
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014 (v nadaljevanju: javni
razpis), ki jih bo v letu 2014 sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo bo sofinanciralo programe z naslednjo
vsebino:
1. Družinski centri (Program 1)
Družinski center je podporna institucija za vse družinske člane, ki deluje preventivno in izvaja vzgojno-izobraževalne delavnice, predavanja, pogovore in tematske diskusije, delo v manjših skupinah, študije primerov, igro vlog, predstavitev ustreznih filmov, literature,
spletnih strani in drugo. Je središče druženja različnih
generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo v krepitvi
socialnih vlog posameznika, izmenjavo dobrih praks in
pozitivnih izkušenj.
V program morajo biti vključene vse naslednje vsebine:
a) vsebine, namenjene krepitvi pozitivnega starševstva
b) izboljšanje komunikacije v družini
c) vsebine za osebnostno rast otrok in mladostnikov
d) vsebine za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko druženje
e) organizirano občasno varstvo otrok
f) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke.
Celoletni programi družinskih centrov morajo biti
na voljo uporabnikom preko celega koledarskega leta,
izvajati se morajo najmanj 5x tedensko. Letno mora biti
izvedenih najmanj 500 ur, in sicer za vsako vsebino
najmanj 70 ur.
2. Terapevtski programi psihosocialne pomoči (Program 2)
Terapevtski programi psihosocialne pomoči nudijo pomoč otrokom, odraslim ali družinam. Namenjeni
so razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov,
vedenjskih in čustvenih težav, utrjevanju starševske in

partnerske vloge, razvijanju delovnih navad, pozitivnih vzorcev in krepitvi samopodobe, strokovni pomoči
osebam, ki trpijo zaradi izgube ožjega družinskega
člana, izgube zaposlitve ali zaradi razpada družinske
skupnosti.
Terapevtski programi psihosocialne pomoči morajo
biti na voljo uporabnikom preko celega koledarskega
leta, izvajati se morajo najmanj 3x tedensko. V primeru,
ko prijavitelj zaprosi za najvišji možni znesek, mora biti
mesečno izvedenih povprečno najmanj 30 ur terapij
psihosocialne pomoči. V primeru, da prijavitelj zaprosi
za nižji znesek, lahko le-ta opravi sorazmerno manjše
število ur terapij psihosocialne pomoči. Terapevtske ure
psihosocialne pomoči, ki bodo financirane s strani ministrstva, so za uporabnika brezplačne. Izvajalci morajo
od uporabnika pridobiti izjavo o tem, da je bila storitev
zanj brezplačna.
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
1. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer: dejavnost SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije; dejavnost SKD 85.59 – Drugje
nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; dejavnost SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti
za izobraževanje; dejavnost SKD 88 – socialno varstvo
brez nastanitve; dejavnost SKD 93.19 – Druge športne
dejavnosti in dejavnost SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
2. ob prijavi program že izvajajo ter same zagotavljajo sredstva za izvedbo programa v obdobju do prvega izplačila s strani ministrstva;
3. program izvajajo na območju Republike Slovenije;
4. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva;
5. imajo izdelan načrt izvajanja programa;
6. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa iz vseh
virov (materialni stroški ne smejo presegati 10 % vrednosti zaprošenih sredstev);
7. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz
preteklih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini in programov socialnega varstva;
8. zagotavljajo brezplačno izvajanje vseh programskih aktivnosti za vključene uporabnike, tako individualne obravnave, kot tudi izvedbe predavanj in delavnic;
9. imajo zagotovljeno sofinanciranje ali zagotavljajo
lastna sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti celotnega programa;
10. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje programa
največ v višini 80 % vrednosti programa, in sicer največ
15.000,00 EUR za Program 1 in Program 2 (prijavitelj
lahko zaprosi za manjši znesek, vendar ne manj kot
10.000,00 EUR za Program 1 in Program 2);
11. vodijo evidenco uporabnikov.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni prijavitelji:
1. ki v preteklih treh letih niso izkoristili sredstev, ki
so jim bila dodeljena v okviru razpisa za sofinanciranje
programov v podporo družini, ter izvajalci, pri katerih je
ministrstvo odstopilo od pogodbe oziroma niso dobili
izplačanih vseh pogodbenih sredstev zaradi neizpolnitve obveznosti, določenih v pogodbi o sofinanciranju
programa;
2. katerih ustanovitelj je država (javni zavodi, občine) in je njihova temeljna dejavnost v celoti financirana
iz javnih sredstev;
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3. ki bodo pod istim ali različnim naslovom prijavili
vsebinsko več enakih programov ter navajali napačne
ali zavajajoče podatke;
4. ki se bodo prijavili na oba programa (Program
1 in Program 2);
5. izvajalec, ki ima z ministrstvom že sklenjeno
pogodbo na podlagi sklepa o sofinanciranju programov socialnega varstva št. 4102-11/2010-47 z dne
28. 2. 2011 (programi prijavljeni pod JSVP-8), se na
javni razpis ne more prijaviti oziroma bo iz nadaljnje
obravnave izločen;
6. ki dostop do storitev prijavljenega programa pogojujejo s članstvom v društvu prijavitelja;
7. zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ali so
prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
8. ki bodo zaprosili več kot 15.000,00 EUR oziroma manj kot 10.000,00 EUR.
Izvajalci manjših programov se lahko združujejo
(glede na vsebino ali na regije) in prijavijo en program
z enim nosilcem programa. Ministrstvo bo sofinanciralo enega izvajalca (prijavitelj), ki bo odgovoren za
razdelitev sredstev med ostale izvajalce programa.
Tako združeni izvajalci morajo imeti ločeno knjigovodstvo, ministrstvu pa morajo priložiti sklenjen dogovor
o sodelovanju.
III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za Program 1
1. Vodja programa mora imeti najmanj VI. stopnjo
izobrazbe družboslovne smeri ter najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino.
2. V program morajo biti vključene oblike prostovoljskega dela s področja preventive – ozaveščanje,
informiranje, usposabljanje, spremljanje, integracija,
reintegracija in (re)socializacija pri delu s posamezniki,
družino in skupnostjo.
3. Izkazovati morajo finančno podporo lokalne
skupnosti, kar dokazujejo s pogodbami o sofinanciranju prijavljenega programa, brezplačnim najemom
prostora ali najemom prostora po cenah, ki veljajo za
društva v lokalni skupnosti.
IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za Program 2
1. Vodja programa in strokovni delavci, ki izvajajo terapevtske ure psihosocialne pomoči, morajo imeti
zaključeno VII. stopnjo izobrazbe, ki izobražuje za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije ali teološke smeri
ter dodatno ustrezno specializacijo evropsko priznane
psihoterapevtske modalitete (vključene v EAP), katerih
študij traja vsaj tri leta ter ima 2 leti delovnih izkušenj na
področju izvajanja terapij psihosocialne pomoči.
2. Plačila za strokovnega delavca, ki izvaja terapije
psihosocialne pomoči lahko znaša največ 50,00 EUR
na uro.
3. Program mora imeti zagotovljeno supervizijo,
kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega
izvaja supervizijo.
V. Merila za izbor Programa 1
Programi 1 bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi bodo za posamezno merilo prejeli od 0 do
največ 6 točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih
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meril (merila 1–4) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih
56 točk ne bodo zbrali vsaj 34 točk.
Merila:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti
v programu so jasno opredeljena in omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa je jasno
opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški prijavljenega programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih
sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva je jasno
opredeljena, materialni stroški ne presegajo 10 % vrednosti zaprošenih sredstev):
– izpolnjuje v celoti (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih
sofinancerjev oziroma zagotovljena lastna sredstva:
– v višini najmanj 50 % programa (6 točk),
– v višini najmanj 35 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 21 % programa (1 točka).
6. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference ...):
– vodja programa ima 5 let ali več delovnih izkušenj
v enakih ali sorodnih programih (6 točk),
– vodja programa ima manj kot 5 let delovnih izkušenj v enakih ali sorodnih programih (3 točke).
7. Pri izvedbi programa sodeluje najmanj 20 % prostovoljcev:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci
(6 točk),
– v program so občasno vključeni prostovoljci
(3 točke).
8. Stroški programa na enega udeleženca ne odstopajo navzgor več kot 20 % od stroškov ocenjenih
prijaviteljev, prijavljenih na ta program:
– stroški programa na uporabnika ne odstopajo
(3 točke),
– stroški programa odstopajo (0 točk).
9. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganje ciljev s strani zunanjega izvajalca (6 točk),
– program ima druge načine merjenja ciljev znotraj
organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja
programa (3 točke),
– program nima izdelane evalvacije za doseganje
ciljev in sistemsko ne meri rezultatov programa (0 točk).
10. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju in
izvedbi programa (6 točk),
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– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju in
izvedbi programa (3 točke),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju
in izvedbi programa (0 točk).
11. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (2 točki),
– nima statusa (0 točk).
VI. Merila za izbor Program 2
Programi 2 bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi bodo za posamezno merilo prejeli od 0 do
največ 6 točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih
meril (merila 1–4) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih
50 točk ne bodo zbrali vsaj 30 točk.
Merila:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti
v programu so jasno opredeljena in omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa je jasno
opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni samo stroški prijavljenega
programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni
z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva je
jasno opredeljena, materialni stroški ne presegajo 10 %
vrednosti zaprošenih sredstev):
– izpolnjuje v celoti (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih
sofinancerjev oziroma zagotovljena lastna sredstva:
– v višini najmanj 50 % programa (6 točk),
– v višini najmanj 35 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 21 % programa (1 točka).
6. Program se izvaja:
– na sedežu prijavitelja ter po potrebi po dogovoru z ministrstvom tudi v oddaljenosti od 10 do 150 km
izven kraja sedeža prijavitelja (6 točk),
– na vsaj eni dodatni lokaciji izven kraja sedeža
prijavitelja (3 točke),
– samo na sedežu prijavitelja (0 točk).
7. Višina postavke za uro terapije psihosocialne
pomoči, ki jo prejme strokovni delavec po tem razpisu,
se lahko giblje do največ 50,00 EUR na uro:
– višina urne postavke je do vključno 40,00 EUR
(3 točke),
– višina urne postavke je nad 40,00 EUR
do 50,00 EUR (1 točka).
8. Stroški programa na enega udeleženca ne odstopajo navzgor več kot 20 % od stroškov prijaviteljev
programov, prijavljenih na ta program:
– stroški programa na uporabnika ne odstopajo
(3 točke),
– stroški programa odstopajo (0 točk).
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9. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganje ciljev s strani zunanjega izvajalca (6 točk),
– program ima druge načine merjenja ciljev znotraj
prijavitelja, iz katerih se lahko preverijo rezultati delovanja programa (3 točke),
– program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in sistemsko ne meri rezultatov programa
(0 točk).
10. Program ima zagotovljeno supervizijo:
– ima supervizijo supervizorja z licenco za (psiho)
terapijo in sklenjen dogovor za supervizijo (3 točke),
– program ima zagotovljeno supervizijo, vendar ne
z licenco za psihoterapijo (1 točka).
11. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (2 točki),
– nima statusa (0 točk).
VII. Način sofinanciranja programov
Sredstva bodo nakazana v dveh obrokih (prvi
obrok po predložitvi poročila o številu oseb, vključenih
v program od 1. 1. 2014 do dneva podpisa pogodbe in
zahtevka za izplačilo ter drugi del obroka po predložitvi
končnega poročila, vključno s finančnim poročilom in
zahtevkom za izplačilo).
Delo posameznika v programu mora biti razvidno
iz ustrezne pravne podlage (pogodba, aneks, sklep).
Investicije v programu ne bodo sofinancirane.
Pri sofinanciranju Programa 1 in Programa 2 se odmerijo stroški dela največ v spodaj opredeljenih zneskih
za vodjo programa, strokovne delavce (strokovni delavci
za Program 1 so delavci, ki so končali najmanj VI. stopnjo
izobrazbe družboslovne smeri ter imajo najmanj eno leto
delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino, strokovni delavci za Program 2, ki izvaja terapevtske
ure psihosocialne pomoči so delavci, ki so zaključili VII.
stopnjo izobrazbe, ki izobražuje za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer
delovne terapije ali teološke smeri, ter dodatno ustrezno
specializacijo evropsko priznane psihoterapevtske modalitete (vključene v EAP), katerih študij traja vsaj tri leta ter
ima 2 leti delovnih izkušenj na področju izvajanja terapij
psihosocialne pomoči) in laične delavce (vsi ostali, ki niso
strokovni delavci), in sicer:

za vodje
za strokovne delavce
za laične delavce s VI. in VII st. izobrazbe
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe

na uro
14,58 EUR
10,84 EUR
9,33 EUR
6,12 EUR

mesečno
2.537,02 EUR
1.885,58 EUR
1.623,57 EUR
1.064,14 EUR

Glede na vrsto opravljenega prostovoljskega dela
je ocenjena vrednost ene ure za organizacijsko in vsebinsko delo največ 10,00 EUR in za opravljeno drugega
prostovoljskega dela največ 6,00 EUR. Izvajalec mora
imeti s prostovoljcem sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu.
VIII. Predvidena višina sredstev razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša
368.557,46 EUR, od tega je za sofinanciranje Programov 1 namenjenih 160.000,00 EUR, za sofinanciranje
Programov 2 pa 208.557,46 EUR.
V primeru, da bodo po merilih za oceno programa iz
tega javnega razpisa odmerjena sredstva za programe,
ki izpolnjujejo vse pogoje ter so dosegli zadostno število
točk, presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev,

letno
30.444,24 EUR
22.626,92 EUR
19.482,74 EUR
12.769,60 EUR.
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bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki bodo po spodaj navedenih kriterijih dosegli višje skupno število točk.
V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako skupno
število točk, bo ministrstvo sofinanciralo programe po
vrstnem redu oddaje prijave.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije za leto 2014, na proračunski postavki 4071 –
Programi v podporo družini, konto 4120 ter na proračunski postavki 5791 – Terapevtski programi psihosocialne
pomoči otrokom, odraslim in družinam, konto 4120.
IX. Vrsta stroškov
A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo
o plačilu;
– 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 naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno zaposlene osebe), in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili stroškov
prevoza in prehrane;
– stroški dela oseb, ki izvajajo program na podlagi
pogodbe (podjemna ali avtorska pogodba);
– stroški študentskega dela;
– stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, ki
nastanejo po sklenjenih dogovorih;
– stroški supervizije;
– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih
stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja,
najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih
storitev, pisarniškega materiala.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter
druge opreme ter ostalih investicij;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve
ali reprezentance pri programu;
– promocija, izobraževanje, publikacije, stroški tiska
in distribucije;
– gorivo, komunalne storitve;
– prehrana uporabnikov in potni stroški uporabnikov;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki ne bodo predvideni v prijavi na
javni razpis.
X. Obvezna oblika in vsebina prijave
Za popolno velja prijava, oddana na predpisanem obrazcu »Program 1/2014« ali obrazcu »Program
2/2014«, ki mora biti izpolnjen v celoti, priložena morajo
biti vsa zahtevana dokazila.
Prijava mora vsebovati:
a) pravilno in popolno izpolnjen razpisni obrazec
(Program 1/2014 ali Program 2/2014);
b) dokazila, da prijavitelj izpolnjuje zahtevane pogoje, navedene v razpisnih pogojih pod II. in III. točko tega
javnega razpisa (Program 1) oziroma II. in IV. točko tega
javnega razpisa (Program 2);
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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Prijava, ki ne bo oddana na predpisanem obrazcu,
bo iz nadaljnje obravnave izločena in vrnjena prijavitelju.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po
obliki. Izločena bo tudi prijava na spremenjenem obrazcu ter prijava, ki ni predmet tega javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala
tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, da jih
dopolnijo v roku 8 dni od prejetja poziva. Prijave, ki ne
bodo dopolnjene v postavljenem roku, ter v skladu s pozivom, bodo zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav in jih ocenila na podlagi pogojev in meril javnega
razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljeni program
ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna prijava
zavrnjena.
XI. Predložitev prijav in rok za oddajo prijav
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo je treba oddati v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
Ovojnice morajo biti v zgornjem levem kotu jasno
označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014,
Predmet razpisa: Program 1 ali Program 2« (na ovojnico
napišite, za kateri program se prijavljate).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. Pogoji razpisa in
merila za ocenjevanje ne morejo biti predmet pritožbe.
Rok za oddajo prijav je 24. 2. 2014.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji
dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo
vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani ovojnice obvezno naveden popolni naslov prijavitelja.
XII. Sklep o izbiri programa
Ministrica bo na predlog komisije sprejela sklep
o sofinanciranju posameznih programov v letu 2014,
v roku 45 dni od odpiranja prijav.
Zoper sklep o sofinanciranju je dopustna pritožba
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni
od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
v roku 15 dni od prejema pritožbe.
XIII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
XIV. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
na tel. 01/369-78-64, od ponedeljka do petka od 9. do
11. ure (Katjuša Nadižar Habjanič).
Dne 5. 2. 2014 ob 12. uri bo organizirano informativno srečanje o javnem razpisu. Informativno srečanje
bo potekalo na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
XV. Odpiranje prijav
Komisija bo pričela z odpiranjem prispelih prijav
v petek, dne 28. 2. 2014, v prostorih ministrstva.
Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis
prispelo več kot 30 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva,
na naslovu http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
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Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so prispele oziroma bile predložene.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 4102-6/2013-3

Ob-1158/14

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in
moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07), Uredbe
o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list
RS, št. 80/03), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11 in 16/11), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00,
79/201, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN,
107/10, 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/21 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in
3/13) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti
spolov za leto 2014
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov.
Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da
imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in
odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in
imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na
vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo
enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic
in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo
k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije
s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– so neprofitne pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova,
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop
k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost
in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino,
nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni
izvajala ter ni del rednega programa organizacije, kar
prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki
F) 3. obrazca Projekt/2014,
– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi
največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri
največ enem prijavljenem projektu.
V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst,
in sicer:
– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana
v vpisnik prostovoljskih organizacij,
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– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno
kot nepridobitno,
– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju
z opredelitvijo prostovoljstva,
– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja
prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se
prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno
korist.
Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana
v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.
IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev
razpisa je 20.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto
2014 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.
V. Delež in višina sofinanciranja projektov: zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR. Prijave
prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji
delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta,
ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati
10.000,00 EUR.
VI. Način sofinanciranja: izbranim prijaviteljicam ali
prijaviteljem bodo sredstva nakazana v dveh obrokih:
1. obrok v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo
v višini 30 % odobrenih sredstev; 2. obrok v roku 30 dni
po prejemu in potrditvi končnega poročila in zahtevka za
izplačilo v višini preostalih največ 70 % odobrenih sredstev. Izvajalec je dolžan predložiti ministrstvu končno poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 4. 11. 2014.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2014, in sicer za dejavnosti od začetka
veljavnosti pogodbe do najkasneje 4. 11. 2014. Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred
začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.
VIII. Upravičene dejavnosti in upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške
lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki
jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma
podjemnih pogodb itd).
Ministrstvo bo sofinanciralo delo na projektu največ
do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede
na obliko dela). Predavateljske ure (bruto znesek) oseb,
ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski
organizaciji, ministrstvo sofinancira po naslednjem ključu: za osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR
bruto/uro, za osebe z višje-, visokošolsko ali 1. bolonj-
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sko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za
osebe z univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe
največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali
magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe
z doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro. Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice ipd. ni upravičen
strošek in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo. Ministrstvo
tudi ne bo sofinanciralo stroškov investicij.
Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega
dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu
(Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11; v nadaljevanju:
ZProst) predstavljajo do 100 % lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro,
za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko
delo 6 EUR/uro.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali kot priporočena pošiljka po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici
in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu
NVO2014/Ovojnica.
Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 17. 2. 2014.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je
zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11)
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve (O ministrstvu/Javne objave/Javni
razpisi in javna naročila).
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO2014/Ovojnica,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2014 »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje projektov za leto 2014«,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo
Delo/2014),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2014).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2014 in
njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z
oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko
tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane
s spiralo ali vpete v mapo.
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2014 »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje projektov za leto 2014«.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2014« (Obrazec Projekt/2014)
z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma
zastopnica / zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
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– če se prijavitelj/prijavitelj prijavlja na sklop A, je
potrebno priložiti še listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka
F obrazca Projekt/2014), če izjave ne podpiše oseba,
pooblaščena za zastopanje (pri zavodih) oziroma zastopnica / zastopnik (pri društvih), ki je kot takšna navedena
v evidenci AJPES.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu Projekt/2014, ali prijave, ki bodo oddane
na predrugačenem obrazcu, bodo zavržene.
XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti
prijav
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva.
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
19. 2. 2014. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in
sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna,
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse
formalne pogoje javnega razpisa.
XIV. Ocenjevanje prijav: strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni
razpis, ki so določeni v III. točki tega javnega razpisa.
Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica ali prijavitelj ne
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse
pogoje za kandidiranje na javni razpis.
XV. Merila za ocenjevanje so
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo
upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Merila so navedena po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.

1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti
žensk in moških
2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa
3. Učinkovitost metod dela
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine
5. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov
6. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov
7. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov
8. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi
9. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov
10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta
11. Skladnost odhodkov z načrtovanimi dejavnostmi
12. Nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta
13. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov
14. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije
15. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke / nosilca projekta
16. Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk / sodelavcev projekta
Skupaj – Maksimalno število točk

Izpolnjuje
(št. točk)

Delno
izpolnjuje
(št. točk)

Ne
izpolnjuje
(št. točk)

4

2

0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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/
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0
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XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo
najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalcu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki
vključujejo prostovoljsko delo.
Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva
ostala neporabljena bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst dodeljena subjektom, ki niso
prostovoljske organizacije.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekt, ki bo dosegel
najvišje število točk. V primeru, da prvouvrščenega projekta ni prijavila organizacija, ki vključuje prostovoljsko
delo v skladu z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo
tudi enega od projektov, ki vključuje prostovoljsko delo
v skladu z ZProst, in sicer tistega, ki bo dosegel najvišje
število točk. V primeru, da je prvouvrščeni projekt prijavila organizacija, ki vključuje prostovoljsko delo v skladu
z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo tudi drugouvrščeni
projekt, ne glede na to, ali ta vključuje prostovoljsko delo
v skladu z ZProst ali ne.
Če bo glede na razmerje med zaprošenimi in razpoložljivimi sredstvi možno sofinancirati še tretji projekt, bo
to projekt, ki je od preostalih projektov prvi v vrsti glede
na doseženo število točk.
Pri ocenjevanju projektov bo komisija na podlagi
merila za izbor projekte razvrstila glede na doseženo
število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk ter
v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve sredstev, in sicer na naslednji način:
0–15 točk:
15,33–18 točk:
18,33–21 točk:
21,33–24 točk:
24,33–27 točk:
27,33–30 točk:

ni sofinanciranja,
do 60 % od zaprošenih sredstev,
do 70 % od zaprošenih sredstev,
do 80 % od zaprošenih sredstev,
do 90 % od zaprošenih sredstev,
do 100 % od zaprošenih sredstev.

Ministrica bo na predlog komisije sprejela sklep
o izboru projekta, ki ga bo možno v celoti sofinancirati
do višine odobrenih sredstev, ter tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje naslednjega
projekta glede na vrstni red doseženega števila točk.
V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost
projekt, ki bo pri XV. točki »Merila za izbor projektov« pri
merilu 1. »Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in
ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških« dosegel
večje število točk.
Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni
od vročitve sklepa. Upravna taksa za pritožbo se plača
v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Ministrstvo bo o pritožbi
odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter
nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu
Projekt/2014 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2014«.
XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite od ponedeljka do četrtka, od 9. do 11. ure na
tel. 01/369-76-00 (Majda Lazar) ali po e-pošti: majda.lazar@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 12. 2. 2014, do
13. ure.
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Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod
objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev
razpisne dokumentacije.
XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
prijav.
XIX. Sklenitev pogodbe
Ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju.
Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem primeru
se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje
zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba
začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Št. 10030-726/2013/2

Ob-1159/14

Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
(64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.),
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015/ZIPRS1415/
(Uradni list RS, št. 101/13) Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13) ter
10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 23/06, 72/07) Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih
za leto 2014
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo), razpisuje volonterska pripravniška mesta
v javnih šolah in vrtcih, in sicer:
1.1. 400 volonterskih pripravniških mest v javnih
osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za
učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani
v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, in
1.2. 150 volonterskih pripravniških mest v javnih
vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske
otroke, in sicer:
1.2.1. 100 volonterskih pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja,
1.2.2. 50 volonterskih pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca.
2. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko
kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka
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izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli, imajo manj
kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje
in izobraževanja in jim bo ravnatelj določil ustreznega
mentorja, ki ga bodo izkazali na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah. Mentorja določi
ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo,
za katero se bo pripravnik usposabljal. Mentor mora
imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj tri
leta naziv mentor.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
3. Merila za ocenjevanje in oblikovajne prednostnega vrstnega reda za
3.1. volonterska pripravniška mesta v javnih osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom,
šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence,
srednjih šolah in dijaških domovih
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu
uvrščeni na prvih 400 mest.
Možno
število
točk

Merilo
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na
dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplome oziroma magistrskega dela) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat
izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe pridobijo
2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo, izpolnjujejo z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoško-andragoški ali specialnopedagoški
izobrazbi.
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski program
izpopolnjevanja.
Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že
kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v šolah in niso dosegli zadostnega števila točk za
razporeditev na pripravniško mesto.
Skupaj
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2

1
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3.2. volonterska pripravniška mesta v vrtcih
3.2.1. Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 100 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:

Merilo
Šolski uspeh
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu
o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu.
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.

Možno
število
točk
23
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Možno
število
točk

Merilo
Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že
kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila točk za
razporeditev na pripravniško mesto.
Skupaj

1
24

Če bo kandidatov, ki bi se glede na enako število
doseženih točk uvrstili na zadnje mesto za razporeditev
volonterskih pripravniških mest pomočnika vzgojitelja,
več, bo kot dodatni kriterij upoštevana povprečna ocena
zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splošnega izobraževanja.
3.2.2. Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izberi
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu
uvrščeni na prvih 50 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjem merilu:
Možno
število
točk

Merilo
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na
dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplome oziroma magistrskega dela) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat
izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že
kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila točk za
razporeditev na pripravniško mesto.
Skupaj
Če bo na volonterska pripravništva (iz točke 1.1.,
1.2.1 in 1.2.2 razpisa) v okviru izbora, izmed vlog prispelih
za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih
manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem
v 7. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na volonterska
pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih
mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele.
4. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec
oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vrtec oziroma šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega
mentorja.
5. Okvirna višina sredstev
V strošek volonterskega pripravnika:
– iz točke 1.1. razpisa je vključeno povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz na delo in
z dela ter dodatek za delo s pripravnikom,
– iz točke 1.2.1. in 1.2.2 razpisa je vključeno povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz
na delo in z dela.
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1
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Ocenjena višina sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja volonterskega pripravništva je 806.200,00 EUR in sicer:
– na ukrepu 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov, proračunska postavka 667210 Dejavnost osnovnega šolstva, skrbnik proračunskih postavk
je Boris Zupančič, ter na ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje
dejavnosti zavodov za usposabljanje, proračunska postavka 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje,
skrbnica proračunske postavke je mag. Polona Šoln
Vrbinc, ocenjeno 413.520 EUR (od tega 372.168 EUR
v letu 2014 in 41.352,00 EUR v letu 2015). Sredstva so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti
2014 in 2015,
– na ukrepu 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov, proračunska postavka 667610 Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunska postavka 667310 Dejavnost dijaških domov,
skrbnica proračunskih postavk je dr. Alojzija Slavica Černoša, ocenjeno 275.680 EUR (od tega 248.112,00 EUR
v letu 2014 in 27.568,00 EUR v letu 2015). Sredstva so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti
2014 in 2015,
– na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske
vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 873610
Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih
vrtcih, skrbnica proračunske postavke je Vida Starič
Holobar, ocenjeno 117.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2014;
konto 4133 – tekoči transferi v javne zavode.
6. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje
volonterskega pripravništva
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce in dokazila:
6.1. Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
program, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih
za učence, srednjih šolah, dijaških domovih:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec);
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom
vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.
Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno
delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev
tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu
s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.
6.2. Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva v vrtcih:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec);
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izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom
vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi,
če kandidat kandidira za pripravniško mesto pomočnika
vzgojitelja,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika srednjega
strokovnega oziroma splošnega izobraževanja, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, če kandidat
kandidira za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih
otrok ali svetovalnega delavca,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.
Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno
delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev
tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu
s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v vrtcih in šolah za
leto 2014«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 3. 2. 2014. Prijava se šteje za
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, t.j. 3. 2. 2014.
Neustrezno označenih in nepravočasno prispelih
vlog razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog
ne bo javno in bo predvidoma v prostorih ministrstva
potekalo 4. 2. 2014. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju:
razpisna komisija), ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: minister). Pri
odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 6. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od
odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in način, ki je določen
v 7. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev iz 2. točke razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih
kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih
v 3. točki razpisa.
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O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil
minister.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni
s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni kandidati, ki ne bodo
izbrani.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
10. Sklenitev pogodbe
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni
zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, za
čas trajanja pripravništva sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju
volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do
28. 2. 2014, z začetkom opravljanja volonterskega pripravništva 1. 3. 2014.
Kandidatom, ki so že opravljali vzgojno-izobraževalno delo kot strokovni delavci in imajo manj kot šest
mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, se trajanje volonterskega pripravništva skrajša za že opravljeno vzgojno-izobraževalno delo.
En izvod podpisane pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 3. 2014. Če
kandidat v roku, določenim z razpisom (28. 2. 2014),
pripravništvo odpove ali ne sklene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, razpisna komisija predlaga ministru v izbor kandidata, ki je naslednji
uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim
kandidatom se rok za podpis pogodb določi v sklepu
o izbiri in razporeditvi.
Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva
se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako dogovorita, sklene tudi s krajšim
delovnim časom od polnega. V tem primeru morata
stranki pogodbo za opravljanje volonterskega pripravništva s krajšim delovnim časom od polnega skleniti za
najmanj 20 ur tedensko.
Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva
preneha pred časom, določenim v pogodbi, z dnem, ko
volonterski pripravnik uspešno opravi strokovni izpit
za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se
medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi
o opravljanju volonterskega pripravništva.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in obrazca pisnih izjav kandidata,
je na voljo na spletnih straneh ministrstva, http://www.
mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi/Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel 01/400-52-46) in Katjo Kovačič (tel. 400-57-38)
ali pišete na elektronski naslov valerija.jenko@gov.si ali
katja.kovacic@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 5441-40/2012-27

Ob-1170/14

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (Uradni list R, št. 210/06, str. 1,
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list
RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007), Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI161PO001 z dne
27. 8. 2007 in z dne 19. 4. 2011), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04,
123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 46/13
– ZIPRS1314-A), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list
RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 104/12 in 61/13 – Rb2013 (62/13 – popr.)),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in
4/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 –
ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in sklepa
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi
organa upravljanja št. OP RR/3/3/008-0-MIZŠ z dne
16. 1. 2014 o potrditvi instrumenta, objavlja Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje investicij
v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – IV
Razpis delno financira Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007 do 2013, razvojne
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov, prednostne usmeritve
Športno-rekreacijska infrastruktura
1. Naziv in sedež posredniškega telesa oziroma
izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa:
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR 2007–2013),
razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve »Športno-rekreacijska infrastruktura«.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij
v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih
produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007–2013.
Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj
turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo
različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pa tudi za
vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne
rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in
vrhunskega športa.
Z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti turističnih destinacij,
dodatno ponudbo novih turističnih produktov na področju športnega turizma, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, gostinstva,
trgovine in muzejske dejavnosti.
Projekt (v nadaljevanju: operacija) mora predstavljati pomembno športno infrastrukturo, ki bo:
– zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji ali zagotovila kakovostno
športno tehnološko obnovo obstoječega objekta;
– zagotovila nova delovna mesta;
– omogočila organizacijo športnih prireditev na
najvišjih ravneh in tudi prireditev na področju športne
rekreacije.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
3.1. Prijavitelj
3.1.1. Na javni razpis se lahko prijavi lastnik nepremičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet
prijave, ali njegov uradni pooblaščenec. Javni športni
objekti so v skladu s 17. in 18. členom Zakona o športu
za športno dejavnost opremljene in urejene površine
in prostori, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih
skupnosti.
3.1.2. Posamezna lokalna skupnost se lahko na
razpis prijavi samo z enim projektom.
3.1.3. Za isti namen prijavitelj ni prejel drugih sredstev proračuna RS (slednje ne velja za športne objekte,
ki so v lasti RS).
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
3.2.1. Vrednost investicije brez DDV in brez vrednosti zemljišča mora presegati 2 mio EUR in ne sme biti
večja od 10 mio EUR;
3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno,
da ima prijavitelj zagotovljena vsa potrebna sredstva
za izvedbo operacije, kar se dokazuje z dokumenti iz
tč. 10.2.7.
3.3. Ostali pogoji za kandidiranje
Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji
in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
3.3.1. Skladnost investicije s predmetom in namenom javnega razpisa, skladnost prijave z razpisno
dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.2. Povečanje vadbenih površin na prebivalca
v turistični destinaciji, kar se dokazuje z investicijsko
dokumentacijo;
3.3.3. Zagotovljena bodo nova delovna mesta, kar
se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
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3.3.4. Za izvedbo investicije morajo biti pridobljena
vsa zakonsko predpisana upravna dovoljenja za poseg
v prostor, kot je to navedeno v tč. 10.2.5. tega razpisa;
Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali fotokopija vloge
za pridobitev gradbenega dovoljenja z žigom o datumu
prejema upravne enote, s priloženim obvestilom upravne enote o stanju postopka za izdajo gradbenega dovoljenja do dne 1. 3. 2014, iz katerega bo razvidno, da bo
pravnomočno gradbeno dovoljenje lahko pridobljeno do
podpisa pogodbe;
3.3.5. Operacija ne sme biti predmet državne pomoči;
3.3.6. Na nepremičnini, ki je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ne sme biti ustanovljena
hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme;
3.3.7. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim programom, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10) in 55. členom Uredbe 1083/2006/ES
ter Delovnim dokumentom št. 4, predložiti sklep ustreznega pristojnega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa;
3.3.8. Ustvarjanje prihodkov na investiciji mora biti
prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES ter iz tega
izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi
skladno z Delovnim dokumentom 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi
(v nadaljevanju: Delovni dokument 4);
3.3.9. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati (kot začetek izvedbe del
se šteje prijava gradbišča pristojni delovni inšpekciji
skladno z 82. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odločba US in 57/12). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, terena oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (v fizični obliki alina
CD); v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem investicije pred navedenim možnim začetkom izvajanja,
mora nujnost začetka izvedbe del upravičiti s posebno
utemeljitvijo;
3.3.10. Sklepi o izbiri izvajalca za GOI dela v postopkih javnega naročanja morajo biti pravnomočno veljavni najkasneje do 31. 12. 2014, v nasprotnem primeru
ministrstvo odstopi od sklenjene pogodbe o sofinanciranju;
3.3.11. Investicija mora biti zaključena najkasneje
do 15. 8. 2015, pri čemer se za zaključek investicije šteje
datum podpisa dokazila o zanesljivosti objekta skladno
z 92. členom Zakona o graditvi objektov;
3.3.12. Prijavitelj mora zagotavljati, da so v investiciji upoštevani omilitveni ukrepi OP RR 2007–2013:
učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost,
trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje,
kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.13. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do
sofinancirane javne športne infrastrukture dostop širša
zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu. Pri tem se morajo morebitne
dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na
pregleden način, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
3.3.14. Prijavitelj v vlogi, s katero je kandidiral na
preteklih javnih razpisih ministrstva za sofinanciranje
investicij v javno športno infrastrukturo, ni navedel za-
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vajajočih pomembnih podatkov. Šteje se, da je prijavitelj
v vlogi na preteklih javnih razpisih navedel zavajajoče
pomembne podatke, če je to do dne podpisa pogodbe
o sofinanciranju ugotovljeno s pravnomočno odločbo
ali sodbo.
Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za
kandidiranje se zavrnejo.
Izpolnjevanje vseh pogojev se bo preverjalo pred
izdajo sklepa in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se pred podpisom pogodbe ugotovi, da
vsi pogoji po tem javnem razpisu niso izpolnjeni, ima
ministrstvo pravico, da odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju.
4. Merila za izbor operacij prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa:
Prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih
meril:
MERILO
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
V.
1.
VI.
1.
VII.
1.

URESNIČEVANJE CILJEV OP RR 2007–2013, POSEBEJ POMEMBEN PRISPEVEK
H GOSPODARSKI RASTI IN RAZVOJU
Skladnost z Zakonom o športu (5. in 7. člen)
Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične destinacije, še posebej prispevek k njeni
prepoznavnosti in ustvarjanju delovnih mest
PREDNOSTNA MERILA
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne politike
KVALITETA PROJEKTA
Kazalniki finančne analize projekta
Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije
Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati
IZVEDLJIVOST
Realnost terminskega plana izvedbe operacije
Organizacija izvedbe operacije
PROJEKTI MORAJO IZKAZOVATI JASNO IN NEPOSREDNO PODPORO RAZVOJU
TURISTIČNI IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR 2007–2013
VEČNAMENSKOST OBJEKTA
Ustreznost za športne panoge
SPODBUJANJE IN PREVERJANJE ZASEBNEGA INTERESA OB UPOŠTEVANJU NAČELA
NUJNOSTI
V izvajanje operacije je vključen zasebni partner (vrednost sofinanciranja mora biti minimalno
30 % vrednosti investicije brez DDV)
SKUPAJ
Osnova za ocenjevanje so podatki iz obrazca
MIZŠ-ESRR-JR (tč. 10.1), ki je del razpisne dokumentacije, in investicijskega dokumenta, ki mora biti obvezno
izdelan na osnovi predpisane metodologije v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne, ustrezno označene in popolne prijave, ki jih bodo predložili
prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Popolnost
se šteje, da so vloge formalno popolne.
Največje možno število točk je 100. Izbrane bodo
prijave, ki bodo dosegle največ točk.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 75 točk.
Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja prijav, se bo pripravila prioritetna lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja prijav,

Št.
točk
40
23
17
24
20
4
15
8
4
3
9
5
4
8
8
2
2
2
2
100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki so dosegle prag števila točk, nad katerim se odobri
sofinanciranje (75 točk) presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih
točk, prednost pri dodelitvi pa bodo imele prijave z višjim
številom točk.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako
število točk, se kot dodatno merilo izbora najprej upošteva doseženo število točk pri merilu Regionalni kriterij
(1. točka II. sklopa meril). Če bodo prijave iz istih regij,
se bo kot dodatno merilo izbora nadalje upoštevalo še
doseženo število točk pri merilu Skladnost z Zakonom
o športu (2. točka I. sklopa meril).
Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega
načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji prijave, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.
Proračunska sredstva bodo zagotovljena z dodelitvijo dodatnih pravic porabe na podlagi Sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 54402-2/2012/5 z dne 11. 10.
2012 in št. 4102-5/2013/3 z dne 5. 2. 2013.
Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ
do 7.800.000,00 EUR, in sicer:
− 6.630.000,00 EUR – p.p. 140050 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – EU dodatne
pravice (85,00 %)
− 1.170.000,00 EUR – p.p. 140051 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – SLO dodatne
pravice (15,00 %)
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih je sledeča:
– za proračunsko leto 2014:
4.505.000,00 EUR – p.p. 140050 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – EU dodatne
pravice – 85,00 %
795.000,00 EUR – p.p. 140051 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – SLO dodatne
pravice – 15,00 %
– za proračunsko leto 2015:
2.125.000,00 EUR – p.p. 140050 Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – EU dodatne pravice
– 85,00 %
375.000.000,00 EUR – p.p. 140051 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR 07-13 – SLO dodatne
pravice – 15,00 %.
Za proračunski leti 2014 in 2015 je po tem javnem
razpisu skupno namenjenih 7.800.000,00 EUR, pri čemer se lahko spremeni dinamika po rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2014 oziroma po
spremembi proračuna Republike Slovenije za leto 2015.
Ministrstvo lahko v letu 2015 prerazporedi sredstva
tudi iz proračunskih postavk – p.p. 693810 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU udeležba in p.p. 695110
– Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba na postavke dodatnih pravic porabe.
Dokončna dinamika sofinanciranja po proračunskih
letih bo ustrezno opredeljena v pogodbi o sofinanciranju
med ministrstvom in upravičencem in v aneksih k pogodbi o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
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nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.
Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o (ne)izboru kadarkoli prekliče.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2014 in
2015. Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo za tekoče koledarsko leto je 15. september. Vse
v roku predložene in pravilne zahtevke za izplačilo bo
ministrstvo upravičencu praviloma izplačalo v istem koledarskem letu. Za zahtevke za izplačilo, ki bodo predloženi po 15. septembru ministrstvo ne zagotavlja izplačila
v tekočem koledarskem letu.
Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen
najkasneje 15. oktobra 2015.
7. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja je 75 % upravičenih stroškov,
ki se določijo z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe
1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
10. Vsebina prijave
Popolna prijava mora vsebovati:
10.1. Obrazec MIZŠ-ESRR-JR s podatki o investiciji, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan
in ožigosan dokument ter na CD):
10.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
10.1.2. Podatki o operaciji
10.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje investicije
10.1.4. Finančni načrt investicije po stroških
10.1.5. Utemeljitev investicije z vidika prispevka
razvojnim ciljem
10.1.6. Stopnja pripravljenosti investicije
10.1.7. Časovni načrt izvajanja investicije
10.1.8. Organizacija izvajanja investicije
10.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi, Delovni dokument št. 4 (9a ali 9b).
10.1.10. Naslovnica za kuverto
10.2. Priloge:
10.2.1. Izjava prijavitelja, da na nepremičnini, ki
je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ni
ustanovljena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme,
10.2.2. Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji
investicijskega programa;
10.2.3. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove,
kolikor je ta potrebna;
10.2.4. S sklepom potrjen investicijski program, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 55. členom Uredbe 1083/2006/ES ter Delovnim dokumentom
št. 4, ki ne sme biti starejši kot eno leto;
10.2.5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali fotokopija vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
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z žigom o datumu prejema upravne enote, s priloženim
obvestilom upravne enote o stanju postopka za izdajo
gradbenega dovoljenja do dne 12. 4. 2013, iz katerega
bo razvidno, da bo pravnomočno gradbeno dovoljenje
lahko pridobljeno do podpisa pogodbe;
10.2.6. Projektna dokumentacija – vodilna mapa
k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
10.2.7. Dokazila o ostalih virih financiranja (pogodba,
vključitev lastnih sredstev v proračun občine- NRP);
10.2.8. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega programa;
10.2.9. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja
lokacije (15 × 20 cm) na kateri se bo izvajala operacija
z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri
dni pred oddajo prijave na razpis;
10.2.10. Utemeljitev o nujnosti začetka izvedbe del,
v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem investicije pred navedenim možnim začetkom izvajanja;
10.2.11. Licenca panožnega športnega centra, ki jo
izda OKS skladno z dokumentom št. 30304-1-8/9 – Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne
športne centre.
11. Način prijave in roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev:
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spletni strani http http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_
okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/. Dokumentacija v prijavi naj bo zložena po vrstnem
redu iz tč. 10.
Popolna prijava mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do vključno 4. 3. 2014 do 10. ure
v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 10. 1. 10 iz
razpisne dokumentacije. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno označene, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju.
12. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Odpiranje prispelih prijav bo javno in se bo pričelo
4. 3. 2014 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v
nadaljevanju: strokovna komisija) bo v roku osmih dni
od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih
prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili,
bodo zavržene. Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Strokovna komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekte, ki naj se po javnemu razpisu
financirajo. Obrazložen sklep ministra o izbiri, zavrnitvi ali
zavržbi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno
obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.
Prijavitelji, ki bodo na podlagi prioritetne liste prijav upravičeni do sofinanciranja prijavljene investicije,
bodo prejeli sklep o izboru, pri čemer pridobijo sredstva
s podpisom pogodbe o sofinanciranju s strani obeh pogodbenih strank. Če ministrstvo po izdaji sklepa o izboru,
a pred podpisom pogodbe o sofinanciranju ugotovi, da je
prijavitelj podal napačne ali zavajajoče podatke v prijavi,
si ministrstvo pridržuje pravico do odstopa od podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
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Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o izboru sproži upravni spor z vložitvijo
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Tožba
se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na
pošto. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.
mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/.
Dodatne informacije bodo prijavitelji lahko prejeli na
informativnem dnevu dne 29. 1. 2014 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Ljubljana, Masarykova 16, in so na voljo tudi po e-pošti na naslovu esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna oseba je
Maja Skale, tel. 01/400-52-89.
Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni
na spletni strani ministrstva in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8.
in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES
in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
17. Morebitno dopolnilno financiranje: skladno
z drugim odstavkom 34. člena Uredbe št. 1083/2006/ES
dopolnilno financiranje ni predvideno.
18. Upravičeni stroški, obdobje upravičenosti, dokazila za izkazovanje stroškov
V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški
gradnje nepremičnin, oprema ter informiranje in obveščanje.
Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost,
stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke.
Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2015.
Zaključek investicije najkasneje 15. 8. 2015.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
izvajanje operacij ESRR.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
Upravičenec mora za operacijo voditi predpisano
dokumentacijo in jo hraniti do konca leta 2020.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem dokumentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo
aktivnosti. Hraniti mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
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– vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj
z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za posamezne aktivnosti operacije v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako
je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji, posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom:
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. Nadzor
se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije
(v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec mora nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov operacije, katere sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. V primeru
kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem operacije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;
Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede
sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES in o spremembah operacije obveščati ministrstvo. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku pet let
od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb
operacije, kar je posledica spremenjenih značilnosti lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne
dejavnosti in kar vpliva na značilnosti ali pogoje izvajanja operacije ali kar podjetju ali javni organizaciji podeli
neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo,
ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni
posledica goljufij.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo:
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja,
lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo sredstev v višini vseh
izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
23. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti:
Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna
komisija odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
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117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na
posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se
nanašati na celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 014-98/2013/8

Ob-1172/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in na podlagi 13. in 42. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih
izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06,
105/07, 102/08 in 94/13) ter po pooblastilu Vlade Republike Slovenije št. 02003-26/2013/3 z dne 9. 1. 2014,
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev
dimnikarske javne službe
za območja: Pivka, Škofljica, Trebnje
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja javni
razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe
skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljevanju Uredba, Uradni list RS, št. 129/04,
57/06, 105/07, 102/08 in 94/13), na katerega se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe in samostojni
podjetniki.
2. Koncedent – Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada Republike Slovenije, podeljuje koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom za obdobje do 31. decembra 2015:

Zap. št.

Dimnikarska območja
za katera je razpisana koncesija

1
2
3

Pivka
Škofljica
Trebnje

Ocenjeno število
enakovrednih kurilnih
naprav
1400
2000
6100

3. Prijave morajo do roka za predložitev prijav, najkasneje do 20. 2. 2014 do 10. ure, prispeti na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Najmanjše število
zahtevanih usposobljenih
oseb
0,7
1,00
3,05
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Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete. Prijave je
mogoče oddati tudi osebno, vsak delovni dan med 8.
in 15. uro v vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede
na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer bodo
štele za prepozno prejete. Prijave, ki bodo predložene
na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne
bodo obravnavane.
4. Če se želi prijavitelj prijaviti na razpis sočasno za
več območij iz tega razpisa, mora priložiti ločeno popolno prijavo za vsako območje posebej. Pri ugotavljanju
izpolnjevanja pogojev bo koncedent vsako prijavljeno
zaposleno osebo prijavitelja štel zgolj enkrat. Prijavitelj
bo lahko izbran za toliko območij za koliko bo izpolnjeval
minimalni pogoj o številu zaposlenih oseb za posamezna območja in minimalni pogoj o tehnični opremljenosti.
Koncedent bo prijave obravnaval glede na abecedni red
območij. Koncedent ne bo upošteval zaposlenih oseb
prijavitelja, ki so že v celoti zasedene (zaposlene) na
drugih območjih.
5. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za
eno območje prijavi več prijaviteljev sta:
Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb,
ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem
območju, ki je predmet razpisa;
Drugo merilo: usposobljenost prijavljenih oseb, ki
bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani
v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (http://www.
mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/), zainteresirani
prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v vložišču
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
7. Kontaktni osebi Ministrstva za okolje in prostor
sta Aleš Jeraj na tel. 01/478-73-24 in Marko Rosandič
na tel. 01/478-71-72 in na elektronskih naslovih Ales.Jeraj@gov.si in Marko.Rosandic@gov.si.
8. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati prijavitelj so:
a) Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe – šifra 81.220 in 71.200
skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja prijavitelj predloži ustrezno dokazilo. V primeru, da prijavitelj
dokazila ne bo predložil, bo komisija izpolnjevanje tega
pogoja preverila v uradnih evidencah.
b) Zoper prijavitelja ne sme biti uveden ali začeti
postopki zaradi insolventnosti ali drugi postopki, katerih posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega
poslovanja.
Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti dokazilo – potrdilo pristojnih organov
oziroma izpolniti pooblastilo ministrstvu za pridobitev
podatkov.
c) Prijavitelj mora imeti poravnane davke, prispevke
in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami.
Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti dokazilo in sicer originalno potrdilo pristojnega davčnega organa ali izpolnjen obrazec Obr-07
– Obrazec: vloga za pridobitev podatkov prijavitelja
o plačilu davkov oziroma prispevkov za socialno varnost ministrstvu za pridobitev podatkov. V primeru, da
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prijavitelj predloži potrdilo, le-to ne sme biti starejše od
15 dni od datuma vložitve ponudbe na predmetni javni
razpis. Komisija bo izpolnjevanje tega pogoja nato preverila pri pristojnem organu.
d) Prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število
delavcev in sicer mora imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki
je predmet tega postopka, zaposleno najmanj eno osebo,
ki ima javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero ji je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja
ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva),
pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi
preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti
za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja mora
prijavitelj priložiti dokazila o izobrazbi v izvirniku ali overjene kopije. V primeru, da bo komisija ugotovila, da bi
kandidat s prijavljenim delavcem, s katerim dimnikarsko
dejavnost že izvaja na kakšnem drugem območju in bi
njegova zasedenost presegla 100 %, oziroma da prijavljeni delavec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zvezi
z izobrazbo, bo taka prijava zavrnjena in unovčena menica za resnost ponudbe.
e) Med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, mora prijavitelj določiti odgovorno osebo
za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri
čemer odgovorne osebe ni potrebno določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in
izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke.
f) Prijavitelj razpolaga z merilno opremo v skladu
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav in drugo
opremo potrebno za izvajanje dimnikarske službe ter
računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih
v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe vodi ministrstvo.
Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti podpisano izjavo.
g) Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali
zavajajočih podatkov.
V primeru, da komisija ugotovi, da je prijavitelj
v svoji prijavi navajal neresnične ali zavajajoče podatke, bo prijava zavrnjena.
h) Prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi
le enkrat. V primeru več prijav istega prijavitelja na isto
območje, bodo zavrnjene vse njegove prijave, podane
za predmetno območje.
V primeru, da prijavitelj odda partnersko ponudbo
(potencialni koncesionar nastopa v obliki partnerstva
ene ali več pravnih ali fizičnih oseb), morajo pogoje a),
b), c), g) in h) izpolnjevati vsi sodelujoči v prijavi, pogoje
d), e), f) pa morajo izpolnjevati skupno (kumulativno).
9. Prijava mora vsebovati naslednje dokumente, da
se bo štela za popolno:
a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico prijave – (Obr-01).
Obr-01 mora biti v celoti izpolnjen na za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo ovojnico prijave
(neoznačeno ali napačno označeno območje prijave na
tem obrazcu je razlog za zavrženje prijave).
b) Izpolnjen obrazec »prijava na javni razpis« –
(Obr-02).
Obr-02 mora biti v celoti izpolnjen ter podpisan
s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi
pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega
zastopnika).
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c) Izpolnjen obrazec »Elaborat« – (Obr-03).
Obr-03 mora biti v celoti izpolnjen, parafiran in podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo
tudi ustrezno pooblastilo za podpis, podpisano s strani
zakonitega zastopnika). Vsebovati mora podatke o nameravanem opravljanju storitev javne službe z vidika
tehnične opremljenosti, organizacije dela in strokovne
usposobljenosti zaposlenih.
d) Zavarovanje za resnost ponudbe – (Obr-04)menica.
Prijavitelj mora predložiti podpisano bianco menico
s podpisano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev
v višini 1000 EUR ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev
od roka za oddajo prijav (podpisana bianco menica ter
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec.
e) Lastna izjava (izpolnjena, podpisana in žigosana) – (Obr-05).
f) Pooblastilo (izpolnjeno, podpisano in žigosano)
– (Obr-06).
g) Izpolnjen obrazec: vloga za pridobitev podatkov
prijavitelja o plačilu davkov oziroma prispevkov za socialno varnost – (Obr-07).
Prijavitelj mora predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec v primeru, da sam ne predloži ustreznega
dokazila o izpolnjevanju pogoja v zvezi s plačilom davkov oziroma prispevkov in drugih javnih dajatev.
h) Vzorec koncesijske pogodbe – (Obr-08).
Prijavitelj mora predložiti ustrezno izpolnjen ter parafiran vzorec koncesijske pogodbe.
Opomba: pred podpisom koncesijske pogodbe si
koncedent pridržuje pravico do manjših sprememb priloženega vzorca koncesijske pogodbe, ki bistveno ne
vplivajo na pravice in obveznosti koncesionarja.
i) Dokazila – fotokopije Potrdila o prijavi – odjavi
v zdravstveno zavarovanje (obrazec M-1/M-2), iz katerih je razvidno da prijavitelj zaposluje zadostno število
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe za prijavljeno dimnikarsko območje
(zahtevano število zaposlenih oseb po posameznih dimnikarskih območjih je razvidno iz tabele pod točko 2 te
razpisne dokumentacije).
j) Za vsako prijavljeno zaposleno osebo fotokopijo
delovne knjižice in fotokopijo dokazila o izobrazbi (spričevala o končanem šolanju ali fotokopijo potrdila o končanem šolanju ali fotokopijo druge javne listine z veljavo
na območju RS, s katero je priznana ustrezna izobrazba
ali kvalifikacija, za naziv dimnikar, dimnikarski mojster,
dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne
izobrazbe tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj na
področju dimnikarstva, oziroma fotokopijo dokazila za
drugo izobrazbo). Za zavarovance, ki so prvič stopili
v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma zavarovance, ki
so po 1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali začeli opravljati
dejavnost, bodo dokazovali obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1. 1. 2009, brez delovne knjižice in sicer samo
na podlagi podatkov, ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije. Na to mesto se za posamezen
kader predloži tudi dokazila, ki so predmet ocenjevanja
in so navedena pri merilih (listine, s katerimi dokazuje
izobrazbo, izkušnje in šolanje).
k) Pogodbo s skupnem nastopanju (partnerskem
sodelovanju) v prijavi – partnerska pogodba, v kateri se
opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila ter bo komuniciral
v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto
storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba
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mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno
obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji
solidarno in vsak posebej v celoti.
l) Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško.
10. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma
v roku 30 dni od javnega odpiranja prijav.
Vse prispele prijave bo pregledala strokovna komisija koncedenta.
Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku
določenem za prejem prijav in napačno označene prijave) ne bodo odprte, temveč bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Po roku za predložitev, dopolnitev prijave ni dopustna. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima, glede
dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma,
pravico preveriti pristnost predloženih dokumentov ter
resničnost v prijavi navedenih podatkov in od ponudnika zahtevati dodatna pojasnila, s tem, da ponudniki ne
smejo spreminjati prijav.
Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanje ter njeno razvrstitev skladno s postavljenimi merili.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prijavitelja, ki bo
oddal formalno nepopolno prijavo pozvalo k dopolnitvi
prijave. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna.
Popolne prijave (prijave, ki vsebujejo vse zahtevane dokumente pod točko 8 te razpisne dokumentacije)
bo komisija vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
O opravljenem vsebinskem pregledu, bo komisija pripravila poročilo. V poročilu bodo zajete vse prispele prijave
za posamezno dimnikarsko območje.
Če bo za posamezno območje prijavljen zgolj en
prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, bo koncedent
izbral takega prijavitelja.
Če bo za posamezno območje prijavo oddal prijavitelj, ki je na tem območju že izvajal javno službo in mu
je koncedent koncesijo odvzel zaradi kršitve koncesijske
pogodbe, koncesijskega akta ali drugih pravil, bo komisija koncedenta takšno prijavo izločila.
Za območja, za katera bosta prijavljena najmanj
dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava) in so oddali popolne prijave, bo
koncedent izbral prijavitelja skladno s postavljenima
meriloma.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri prvem merilu. Če pa tudi to
ne bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja, katerega
sedež poslovanja je bližje razpisanemu dimnikarskemu
območju.
Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 14 dni od dokončnosti odločbe iz razlogov na
njegovi strani, odločba o podelitvi koncesije preneha
veljati.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, bo koncedent vsako prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel
zgolj enkrat (lahko delno na več območij, če se bo kandidat prijavil na več območij, vendar skupaj največ 100 %
zasedenosti, pri čemer lahko prijavitelj zasedenost osebe razdeli na odstotke, brez decimalk). Koncedent ne bo
upošteval zaposlenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti
zasedene na drugih območjih, kjer že ima podeljeno
koncesijo s strani koncedenta za predmetno javno go-
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spodarsko službo. Osebe, ki so delno že zasedene, pa
bodo upoštevane zgolj v prijavljenem odstotku, v katerem še niso zasedene. V primeru, da bo prijavitelj posamezen kader prijavil na način, da bo ta zaseden v skupaj
več kot 100 % (v posameznih prijavah ali na območjih,
kjer že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta), bo
koncedent tak prijavljen kader izločil iz vseh prijav na ta
razpis in ta kader ne bo upoštevan (koncedent bo štel,
da ni prijavljen).
Če koncedent za posamezno območje ne pridobi
nobene popolne prijave, če koncesionar ne bo izbran
ali če z njim ne bo pravočasno podpisana koncesijska
pogodba, se razpis za to območje ponovi.
11. Javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 47,
Ljubljana, ločeno za vsako koncesijsko območje, po
dnevnem in urnem razporedu, kot je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 39/14
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Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in
47/13), Proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije
2011-2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08,
102/09 in 103/11), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12 in 90/12 (ZdZPVHVVR), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in
72/11); in Pogodbe ERA-NET CORE-ORGANIC PLUS
št. 618107 z dne 29. 11. 2013, Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru iniciative
ERA-NET CORE ORGANIC PLUS
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru iniciative
ERA-NET CORE ORGANIC PLUS (v nadaljevanju: nacionalni razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih
partnerjev v mednarodnih konzorcijskih raziskovalnih
projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa za mednarodne projekte
ERA-NET CORE ORGANIC PLUS s področja ekološke
pridelave in sistemov kmetovanja (ang. Call for transnational research in organic food and farming systems
launched by CORE Organic Plus with co-funding from
European Union; v nadaljnem besedilu: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom CORE Organic Plus, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.coreorganic.org/pdf/2013_
COPlus_call_announcement.pdf.
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Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti
najkakovostnejše mednarodne projekte na temah, ki
so družbeno visoko relevantne in podpirati mehanizme
mednarodnih raziskav in inovacij na področju ekološke
pridelave in sistemov kmetovanja ter znanje učinkovito posredovati uporabnikom. Mednarodni projekt mora
temeljiti na konzorcijskem sodelovanju – konzorcija
partnerjev mednarodnega projekta iz sodelujočih držav
Evropske unije.
Glavne teme mednarodnega razpisa, kjer lahko
sodelujejo slovenski prijavitelji, so:
1) Pridelek: interakcija rastline/tla pri ekološki pridelavi poljščin (Crop: Plant/Soil interaction in organic
crop production)
2) Funkcionalna biotska raznovrstnost za izboljšanje upravljanja z boleznimi, plevelom in škodljivci (Functional biodiversity to improve management of diseases,
weeds and pests)
3) Zdravstveno varstvo živali, vključno z vzrejo (Livestock health management system including breeding)
4) Zagotavljanje kakovosti in varnosti ekološke hrane vzdolž predelovalne verige (Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain).
Slovenski prijavitelji se lahko prijavijo le v okviru 1.
in 3. teme, nacionalne prioritete Slovenije so navedene
v Smernicah za prijavitelje na spletni strani http://www.
coreorganic.org
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodeluje naslednjih 24 partnerjev iz
21 sodelujočih držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija,
Nemčija, Italija, Latvija, Litva, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Velika Britanija.
Vsaka sodelujoča država razpisa bo sofinancirala
sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu,
v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni
strani: http://www.coreorganic.org/. Slovenski prijavitelji oziroma javne in zasebne raziskovalne institucije in
privatna podjetja pa morajo izpolnjevati tudi naslednje
nacionalne pogoje:
– na dan 31. 12. 2013 niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – UPB7),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do države.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana nacionalna in mednarodna predprijava za projekt,
– pravočasno oddana končna prijava za projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo končne prijave.
3.3 Mednarodni konzorcij:
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem
projektu sestavljajo mednarodni raziskovalni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta mora sodelovati najmanj pet partnerjev iz najmanj
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petih različnih sodelujočih držav, od katerih mora biti en
koordinator projekta. Partnerji iz držav, ki niso sodelujoče
države ali držav, ki ne zagotavljajo financiranja za posamezno tematsko področje razpisa, lahko sodelujejo v raziskovalnem konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo
financiranje iz lastnih virov ali virov, ki ne izhajajo iz konzorcija CORE Organic Plus. Ti prijavitelji niso upoštevani
v minimalnih zahtevah upravičenih partnerjev in držav
v merilih o izpolnjevanju pogojev CORE Organic Plus.
Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati
tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 –
ZDru-1, 112/07 in 9/11).
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove kompetence morajo biti iz prijave
projekta jasno razvidne.
Pogoji slovenskih partnerjev, navedeni v točki 3.2.
in 3.3. morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli
od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke,
se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni
ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni
in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa
ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev
v skladu z določili pogodbe.
4. Višina sredstev
Višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje
RS za izvedbo tega razpisa je do 200.000 EUR bruto
s proračunske postavke 255110 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Predvideni okvirni obseg sredstev za posamezno tematsko raziskovalno področje je za Slovenijo opredeljen
v prilogi A objave javnega razpisa CORE Organic Plus
(Announcement of the CORE Organic Plus call – Annex
A) z možnostjo prerazporeditve sredstev med tematskima raziskovalnima področjema, vendar le v višini skupnih razpisanih sredstev.
Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od
proračunskih možnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev,
vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo,
da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Izbrane projekte
bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 100 odstotkov
upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in največ
do višine razpisanih sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS si pridružuje
pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem
razpisa.
Rezultati projektov, financiranih iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih
pravic in varstvo podatkov.
5. Obdobje izvajanja projektov in porabe sredstev
Predvideni rok začetka izvajanja in sofinanciranja
izbranih projektov je v začetku leta 2015.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2015, 2016 in 2017.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev
(3 leta). Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega
projekta.
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6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS sofinancira
upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08
in 102/09).
Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava projektov
Postopek razpisa poteka v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''): pregled
ustreznosti glede na namen razpisa ter izpolnjevanja
formalnih kriterijev,
– 2. faza: končna prijava (''Full Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in končna prijava) sta
obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa
opisan v Smernicah za prijavitelje na internetni strani:
http://www.coreorganic.org/.
7.1 Predprijava
Popolna vloga predprijave mora v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije in Smernicami za prijavitelje
vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano na spletni naslov http://eracall.eu.
Rok za oddajo internetne predprijave projekta je
25. februar 2014 do 13. ure.
Predprijavo projekta odda koordinator projekta
v imenu celega konzorcija.
Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in
jih v končni prijavi ni moč bistveno spremeniti.
Predprijave projektov, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene.
Predprijave, ki ne bodo popolne ali ki ne izpolnjujejo drugih formalnih zahtev, ne bodo prišle v poštev za
oceno.
7.2 Končna prijava
Do končne prijave projektov so upravičeni le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Konzorciji projektov, katerih predprijave bodo izpolnjevale pogoje za financiranje in bodo ocenjene kot
zelo kakovostne po merilih, opredeljenih v Smernicah za
prijavitelje, bodo pozvani, naj predložijo končni predlog.
Dodatne informacije za predložitev končnih predlogov bodo na voljo, ko bodo razposlana vabila za njihovo predložitev in bodo objavljene na spletni strani projekta CORE Organic Plus http://www.coreorganic.org/.
Končna prijava poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Ustrezno označena popolna vloga končne prijave
projekta na mednarodni razpis mora v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo. Internetno prijavo na mednarodni razpis
odda koordinator projekta v imenu celega konzorcija
na naslov, kot bo opredeljeno v dodatnih informacijah
za predložitev končnih predlogov, ki bodo objavljene na
spletni strani projekta www.coreorganic.org.
Prijavo projekta na nacionalni razpis vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne
se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do izteka roka.
Rok za oddajo končne prijave na ta razpis, ki je
enak roku za oddajo internetne prijave, je 1. julij 2014.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija predprijave obsega:
– Objava javnega razpisa CORE Organic Plus (Announcement of the CORE Organic Plus call), objavljen
na spletnem naslovu: http://www.coreorganic.org/
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– Smernice za prijavitelje (Guideline for applicants),
objavljene na spletni strani: http://www.coreorganic.org
– Nacionalna določila držav, sodelujočih na CORE
Organic Plus razpisu za leto 2013 (National regulations
for countries participating in the CORE Organic Plus
call 2013), objavljena na spletni strani: http://www.coreorganic.org
– Obrazci:
1. Mednarodna predprijava (prijavitelj je nosilec
konzorcija)
– prijavni obrazci A, B, C in D mednarodne predprijave (dosegljivi v elektronski obliki v spletni aplikaciji
http://eracall.eu/,
2. Nacionalna predprijava (prijavitelj je slovenski
partner v konzorciju oziroma vodja slovenskih partnerjev)
Priloga 1:
– Obrazec 1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (izjava slovenskega partnerja oziroma vodje).
– Obrazec 2: Obrazec za dodeljevanje državnih
pomoči (izpolnijo vse slovenske institucije oziroma podjetja vključene v konzorcij).
Razpisna dokumentacija za končno prijavo in prijavni obrazci bodo dosegljivi v elektronski obliki v spletni
aplikaciji http://eracall.eu/ po zaključku 1. faze razpisa.
Razpisna dokumentacija za nacionalni razpis je na
voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje
RS http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
9. Postopek ocenjevanja in izbire projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave
Vse poslane predprijave projektov bodo partnerji
CORE Organic Plus obravnavali zaupno.
Namen procesa izbiranja v fazi predprijave je identifikacija tistih mednarodnih raziskovalnih predlogov, ki
izpolnjujejo pogoje in merila upravičenosti CORE Organic Plus in ki so skladna z nacionalnimi predpisi. Izpolnjevanje teh pogojev in meril je obvezno. Predprijave,
ki jih ne izpolnjujejo, pri izbiri za financiranje ne bodo
upoštevane.
9.2 Faza končne prijave
Dodatne informacije za končne prijave bodo na voljo na spletni strani, www.coreorganic.org.
Odpiranje vlog, prispelih na nacionalni razpis, bo
izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka na
sedežu Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS.
O končni izbiri nacionalnih prejemnikov sredstev odloči minister za kmetijstvo in okolje RS, skladno z višino
razpisanih sredstev po posameznih tematskih sklopih,
opredeljenih v drugem odstavku točke 4 tega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih partnerjev do
porabe sredstev, za katere se tudi sodelujoče države
soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če
sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS ne bo sofinanciralo
sodelovanja slovenskih partnerjev pri takšnih projektih.
Če se v izbor za financiranje uvrstijo predlogi projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS takšnih projektov ne
bo sofinanciralo.
Slovenski partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma 15. oktobra 2014.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
do zaključka razpisa na voljo na Sekretariatu za razpis
CORE Organic Plus, elektronski naslov: Katerina.Ko-

Št.

6 / 24. 1. 2014 /

Stran

tzia@ble.de ter pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, na
tel. 01/478-9123 (Jana Erjavec) v poslovnem času.
Nadaljnje informacije glede razpisa bodo dosegljive
na spletni strani CORE Organic Plus: http://www.coreorganic.org/.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 6316-1/2014
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Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanju in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13 in 100/13 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik)
ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih
periodičnih publikacij v letu 2014
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije)
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih,
družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Agencija sofinancira izdajanje publikacij v letu 2014.
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša predvidoma 50.000,00 EUR. Dodeljena proračunska
sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so
dodeljena.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru
proračunskih možnosti.
Sofinanciranje v letu 2014 je odvisno od razpoložljivih sredstev za ta namen.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji,
založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev,
ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti
(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro-
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cja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim
razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom
v letu pred objavo javnega razpisa (niso dopuščene
zamude pri izhajanju);
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj
s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo
biti ti članki opremljeni najmanj s povzetki v slovenskem
jeziku;
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo
biti vedno dostopne oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
– publikacija ima tekoče katalogizirane vse prispevke v sistemu COBISS;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno
prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– da prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim
programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov
in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne
pomoči po shemi »de-minimis«;
– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali prisilnega prenehanja;
– publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se
morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je oddaja revij v predpisani obliki v javno dostopno digitalno
knjižnico NUK takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji
naslednje številke.
Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
– ARRS-ZPP-JR-Prijava-2014 – Prijavna vloga za
sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij
– in obvezno prilogo:
– en izvod celotnega letnika publikacije.
6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij (1-5) in normativov za
sofinanciranje.
Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije
v kategorjie in izračun sofinanciranja s sklepom imenuje
strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3
člane, ki so zaposleni na ARRS.
Naloge komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma
pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa;
Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem;
– preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu
popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na
vsebino prijave in razvsrtitev prijave skladno z razpisnimi
pogoji za izbor prijav;
– uvrstitev publikacij v kategorije publikacij (1-5);
– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu ter preverjanje razpisnih
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pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega javnega razpisa. Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni
opredeljeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso uvrščene
v nobeno od kategorij (1-5), se na predlog strokovne
komisije s sklepom direktorja zavrnejo;
– izračun sofinanciranja na podlagi normativov za
sofinanciranje iz 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;
– izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav.
Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom
postopka izbora publikacij v okviru tega javnega razpisa.
6.1. Strokovna komisija uvrsti prijavljene publikacije
v pet kategorij publikacij (od 1 do 5). Znesek sofinanciranja je odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed petih
kategorij publikacij, kot izhaja iz Tabele A (točka 6.3.).
6.2. Po uvrstitvi publikacij po kategorijah, strokovna
komisija izračuna višino sofinanciranja za posamezno
publikacijo na podlagi normativov za sofinanciranje.
Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:
1. število avtorskih pol na zvezek (upošteva se
največ 200 avtorskih pol na letnik, za 3.-6. kategorijo
največ 20 avtorskih pol na zvezek) (A).
2. doseg periodične publikacije (B), ki upošteva
doseg z naklado (do največ 1000 izvodov na zvezek)
v primeru tiskane izdaje ali doseg, ki ga spletna izdaja
omogoča preko vključenosti v kvalitetne bibliografske
baze (kategorije 1-3: B = 1000, kategorija 4: B = 500,
kategorija 5: B = 300, kategorija 6: B = 150); v primeru
tiskane in spletne izdaje se upošteva večji doseg.
3. število rednih zvezkov na letnik (za 4.-6. kategorijo največ 4 zvezke; dvojna številka se upošteva kot
en zvezek) (C).
4. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave
za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje, stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo v višini,
ki jo določi strokovna komisija, glede na razpoložljiva
proračunska sredstva (D).
Prijavitelji so upravičeni do dodatnih sredstev iz naslova stroškov prevodov, če imajo vsaj 10 % celotnega
besedila zvezka prevedenega v tuj jezik. Pri izračunu
višine sofinanciranja se priznava stroške prevodov povzetkov v tuj jezik (ali iz tujega jezika) oziroma prevod
celotnega zvezka v tuj jezik. Upravičenost do dodatnih
sredstev se določa glede na pretekli letnik publikacije,
in sicer na podlagi navedb v prijavni vlogi. Prijavitelju
se prizna dodatne stroške na avtorsko polo na zvezek
v okvirni višini 20 EUR (vrednost se lahko spremeni glede na razpoložljiva proračunska sredstva) (E).
6.3. Višina sofinanciranja se izračuna na naslednji
način:

Tabela A

Višina sofinanciranja = (A · B · C · D + P) · OK
P (prevod) = A · C · E; če je vsaj 10 % celotnega
besedila zvezka prevedenega v tuj jezik
OK (odstotek kategorije) – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A)

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov
1
2
3
4
5

v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 1. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 2. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 3. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 4. četrtini publikacij oziroma
Scopus (ostale vede) ali v AHCI
so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij

OK (odstotek
kategorije)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
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Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva
ustrezen »Subject area« (za družboslovje »Social sciences« in za humanistiko »Arts and Humanities«) pri
nastavitvi »All countries« in »All categories of selected
Area« na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalrank.php za zadnje leto.
Višina sofinanciranja ne more presegati
38.000,00 EUR na leto. Višina sofinanciranja ne more
presegati zaprošenih sredstev.
6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih
honorarjev piscem člankov.
7. Odločitev o dodelitvi sredstev
Na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije in predloga
sklepa Znanstvenega sveta agencije, direktor Agencije
sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,
način predložitve prijav ter opremljenost prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2014-Priimek.doc, kjer je
Priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične
obdelave podatkov je zaželen format.doc) in
– v enem izvodu v tiskani obliki skupaj s prilogo
(celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije
iz predhodnega leta) na naslov Agencije.
b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana
pravočasno, če je
– oddana v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do 24. 2. 2014, do 12. ure in
– prispe v pisni obliki v glavno pisarno Agencije do
24. 2. 2014 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 24. 2.
2014 (poštni žig). Ovojnica s prijavo mora biti opremljena z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2014«.V vsaki poslani pošiljki z oznako
je lahko le ena prijava.
Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki
so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih
obrazcev odgovoren prijavitelj.
c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na
Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za
nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali
oseba, ki jo direktor pooblasti.
9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 26. 2. 2014, ob 10. uri, v prostorih Agencije.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2014.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani Agencije, www.arrs.si.
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 1518-14-0009

Ob-1151/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih
in izobraževalnih projektov nevladnih
in humanitarnih organizacij v letu 2014
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne
organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo
obravnavali naslednja vsebinska področja:
Sklop A: 10. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko
unijo
V letu 2014 obeležujemo 10. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki ekonomsko, družbeno in politično povezuje svoje članice. Za pristop Slovenije k EU
je bilo doseženo široko družbeno soglasje – podprlo ga
je kar 89,6 odstotka državljanov, ki so v EU videli garanta miru, parlamentarne demokracije, vladavine prava ter
varovanja temeljnih vrednot kot so človeško dostojanstvo, pravičnost, svoboda, enakost, človekove pravice.
V prvih letih članstva beležimo pomembne dosežke: uvedbo evra, vstop v schengensko območje, predsedovanje Svetu EU. Članstvo Sloveniji omogoča soodločanje v zadevah, ki opredeljujejo delovanje skupnosti in
sodelovanje v programih, ki so namenjeni družbenemu
in gospodarskemu napredku ter medsebojnemu povezovanju. Prineslo je tudi mnoge spremembe v vsakdanje
življenje državljanov Slovenije: od pravice do prostega
gibanja in prebivanja v katerikoli državi članici EU do
pravice voliti in biti voljen na lokalnih volitvah in volitvah
v Evropski parlament.
Zadnja leta pa zaznamuje gospodarska, finančna in
socialna kriza EU. Članice in institucije EU skupaj iščejo
ustrezne ukrepe za ublažitev posledic krize in oživitev
gospodarstva, spopadanje z brezposelnostjo, zaposlovanje mladih itd. Ob tem poteka razprava o poglabljanju
povezovanja, potrebnih institucionalnih spremembah,
solidarnosti med državami članicami, demokratični legitimnosti ipd.
Po desetih letih se pri državljanih se ob zavedanju
o ogroženosti evropskega socialnega modela in vse večji socialni neenakosti krepi tudi nezaupanje v evropske
in nacionalne institucije ter občutek nemoči in izključenosti iz procesov odločanja, kar se odraža tudi v zmanjševanju volilne udeležbe, ki še povečuje demokratični
deficit. Podatki raziskave Eurobarometer kažejo, da kar
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63 % vprašanih v Sloveniji ne zaupa Uniji, še več pa jih
meni, da njihov glas v EU ne šteje.
Z nelagodjem, ki ga povzroča kriza, se v članicah
pojavljajo težnje po zapiranju držav v nacionalne meje,
širita se nacionalizem in nestrpnost, kar postavlja pod
vprašaj temeljne vrednote, ki so bistvo evropskega združevanja.
Z razpisom želimo podpreti projekte, ki bodo širši
javnosti predstavili različne poglede in izkušnje 10-letnega življenja v Evropski uniji, omogočili kritični razmislek
in ponudili izhodišča za odgovore na aktualne izzive
življenja v EU.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo v tem okviru
državljane spodbujali k aktivni vlogi pri varovanju temeljnih evropskih vrednot, uveljavljanju pravic (zlasti pravice
do socialne varnosti in pravice mladih do zaposlitve),
soodločanju in krepitvi politične moči državljanov.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop A)
Sklop B: Boj proti sivi ekonomiji
Siva ekonomija ni le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. Obstaja ves čas in v vsaki družbi, problematična pa postane predvsem v obdobju slabšanja gospodarskih in socialnih razmer, ko se njen obseg praviloma
povečuje. Sivo ekonomijo največkrat spodbujamo tudi
sami, ker jo imamo za samoumevno in jo toleriramo.
Preprečevanja se moramo lotiti celovito, tako s spodbudami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov kakor tudi
s pregonom in nadzorom.
Urad izvaja vladno kampanjo »Vklopi razum – zahtevaj račun«, s katero želi predvsem:
– spodbuditi spremembo obnašanja posameznikov
na nivoju države, podjetij in potrošnikov,
– dvigniti splošno kulturo izpolnjevanja obveznosti
in pravičnejše porazdeliti bremena v družbi.
Zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju obsega
sive ekonomije ima občutek odgovornosti posameznika
do družbe, v kateri živi, ki se na pojavni ravni kaže tudi
skozi pripravljenost izpolnjevanja obveznosti do države.
Eden ključnih preventivnih ukrepov obvladovanja sive
ekonomije je zato ozaveščanje javnosti, zlasti ozaveščanje mladih.
Z razpisom želimo podpreti projekte, ki bodo mlade:
– ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika,
– ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije.
V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso v vključeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbudili:
a) raziskovanje problematike, npr.: eseji, seminarske, raziskovalne naloge;
b) kreativno obravnavo problematike: likovno
ustvarjanje (npr.: strip, fotografija), glasbeno in video
ustvarjanje ipd.;
c) izmenjavo mnenj (npr.: debate, improvizacije…)
in bodo dosegli čim več mladih po vsej Sloveniji.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop B)
Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je poleg pranja denarja ter trgovine z drogami in orožjem ena najbolj donosnih dejavnosti
mednarodno organiziranega kriminala, ki ima tudi hude

Št.

6 / 24. 1. 2014 /

Stran

posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi največkrat povezujemo s spolnim
izkoriščanjem žensk in otrok, vendar gre tudi za druge
oblike izkoriščanja: prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kriminalna dejanja, trgovino z organi in podobno. Evropska komisija ocenjuje, da tokovi
trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo
več sto tisoč ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako
leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve,
med katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije.
V skupino posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih
žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki.
Projekti namenjeni mladostnikom
Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo namenjeni
ozaveščanju mladostnikov o nevarnostih trgovine z ljudmi in o načinih novačenja ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
Urad bo sredstva namenil za:
1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol
(sklop C1),
2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega
komuniciranja za srednješolce (sklop C2).
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli mladostnike v različnih regijah Slovenije in bodo mlade
ozaveščali z inovativnimi pristopi ter tudi preko spletnih
socialnih skupnosti.
Projekti namenjeni tujim delavcem (Sklop C3)
V času gospodarske krize se povečuje delovno
izkoriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom
za opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač,
kršitve na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje
z izgubo delovnih dovoljenj, pojavljajo se fiktivni posredniki dela, povečujejo se nezakonite migracije. Kriza je
tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega
izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev v različnih
gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, gostinstvu,
kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji), ob tem pa
se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela, kot posledice
prepletenosti s trgovino z ljudmi.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo:
– tujim delavcem in delavcem napotenim v tujino
nudili informacije za učinkovito uveljavljanje in varstvo
njihovih pravic,
– delavce ozaveščali s ciljem zaščite pred izkoriščanjem,
– opozarjali na prepletenost izkoriščanja s prisilnim
delom kot posledico trgovanja z ljudmi,
– delavce informirali o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja,
– identificirali morebitne žrtve, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zagotavljali
neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih
krajih Slovenije in vključevali tudi druge deležnike, ki
si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo pravic
tujih delavcev.
Projekt(i) namenjeni splošni javnosti in uporabnikom storitev (Sklop C4)
Urad želi podpreti projekte, ki bodo:
– o trgovini z ljudmi in različnih pojavnih oblikah
ozaveščali splošno javnost in
– ozaveščali uporabnike storitev, ki jih nudijo žrtve
trgovine z ljudmi ter s tem prispevali k zmanjševanju
povpraševanja po storitvah, ki jih izvajajo žrtve.
Prednost bodo imeli kreativni, inovativni projekti, ki
bodo najširšo javnost in uporabnike dosegali tudi v partnerstvu z mediji.
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Urad bo podprl najmanj po en projekt namenjen
osnovnošolcem (sklop C1), srednješolcem (sklop C2),
tujim delavcem (sklop C3) ter splošni javnosti in uporabnikom storitev (sklop C4).
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za
sklop C)
3. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na vse sklope tega javnega
razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega
izmed naslednjih pogojev:
– so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom
o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih
(samo zasebni zavodi) ali
– imajo pridobljen status humanitarne organizacije
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavrnjene.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih
bodo izvajali v Sloveniji v letu 2014 in bodo zaključeni
do vključno 31. oktobra 2014.
Prijavitelj lahko na razpis prijavi samo en projekt.
Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: ustreznost projekta glede
na cilje razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustreznost komunikacijske podpore projekta (do
70 točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta
(do 6 točk);
3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov,
utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev
(do 15 točk);
4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev
projekta (do 9 točk).
Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne
dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in
humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu
2014 namenil 70.000,00 EUR, od tega za:
Sklop A
Sklop B
Sklop C

10. obletnica vstopa
Slovenije v EU
Boj proti sivi ekonomiji
Boj proti trgovini z ljudmi

30.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. oktobra 2014.
Upravičeni stroški in prispevki so podrobneje razčlenjeni v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad Vlade RS
za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub
ljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane
na naslov Urada najkasneje do 24. februarja 2014 do
14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane

tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne
24. februarja 2014.
Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte
s spiralo.
Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2014 – sklop _«.
Prijavitelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno
označiti, na kateri sklop se prijavlja.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v torek, 25. februarja
2014 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na
to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo.
9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada.
Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih
članov komisije.
Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne
morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za
posamezen sklop.
Za sklop A bo Urad podprl najmanj šest projektov,
za sklop B najmanj štiri projekte, za sklop C pa najmanj
po en projekt namenjen osnovnošolcem, srednješolcem,
tujim delavcem in splošni javnosti.
Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk,
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje število točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno
številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene
z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu,
ki je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost
projekta glede na cilje razpisa.
Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini
največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je
najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Izvajalec mora odobreni projekt izvesti v celoti.
10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev za prijavo in – ki ne bodo dosegle zadostnega
števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči
direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo
o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku
60 dni od začetka odpiranja vlog.
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12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj odstopil
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih
projektov bo na podlagi predloženih končnih poročil izvajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih
in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
13. Pravna sredstva
O pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev
oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitve sredstev
odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko vloži pritožbo na
Urad v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni.
Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2014/ in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite
jo lahko na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in
15.30 ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek,
tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljene morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ob-1143/14
Izobraževalni center Piramida Maribor, Park mladih 3, Maribor, ki ga zastopa mag. Midhat Mulaosmanović, direktor (v nadaljevanju: upravljalec premičnin)
v skladu z 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13 – USPDSLS), objavlja
javni razpis
za ponovljeno prodajo premičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Izobraževalni center Piramida Maribor, Park mladih 3,
Maribor.
2. Predmet prodaje: premičnine; stroji in oprema IC
Piramida Maribor, na lokaciji Park mladih 3, Maribor, po
priloženem seznamu, objavljenem v petek dne 24. 1.
2014 na spletni strani IC Piramida Maribor, http://www.
icp-mb.si/mic/index.php/razpisi/21-javni-razpis-za-prodajo-premicnin-24-1-2014, skupaj 15 kosov, ki niso bili
prodani na prvi javni dražbi, z navedeno znižano izklicno
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ceno premičnin za minus 25 %; s tržno vrednostjo na lokaciji, od 112,50 EUR do 2.250,00 EUR. Najnižji znesek
višanja je 10 % ocenjene vrednosti.
3. Način in rok plačila kupnine
Pogodbo mora kupec podpisati takoj, ko je možno
oziroma najkasneje v 15 dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun neposrednega uporabnika proračuna. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem premičnine
s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno-odpeljano.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih IC Piramida Maribor, Park mladih 3,
Maribor, dne 11. 2. 2014, z začetkom ob 11. uri, ob
mesarskih šolskih delavnicah ali v mali sejni sobi šole.
5. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;
c. dražba bo potekala po načelu videno – kupljeno – odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane;
d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. 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 podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna;
e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki
bo podal najvišjo kupnino.
6. Informacije
Interesenti si lahko ogledajo predmete javne dražbe
v četrtek, 6. 2. 2014, med 9. in 11. uro na lokaciji Park
mladih 3, Maribor.
Ogled je možen tudi izven omenjenega časa
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom premičnin se obrnite na Boštjana Senekoviča, IC Piramida Maribor, tel. 02/320-86-21, mob.:
040/803-838, ali bostjan.senekovic@gmail.com.
V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
7. Predstojnik upravljalca lahko postopek kadarkoli
ustavi do sklenitve pravnega posla.
Izobraževalni center
Piramida Maribor
Ob-1150/14
Na podlagi 12. in 96. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04,
100/13), Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11), Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja
višje šole (Uradni list RS, št. 29/06), Meril za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, 1/09) ter
določil strokovnega sveta o največjem mogočem številu
različnih predmetov, za katere je kandidat lahko ime-
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novan, ŠC PET, Višja strokovna šola, Celjska ulica 16,
1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/ica
Višje strokovne šole za programa
TELEKOMUNIKACIJE, za predmetna področja:
– Poslovno komuniciranje in vodenje,
– Komuniciranje v tujem jeziku,
– Informacijske in komunikacijske tehnologije,
– Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja,
– Projektiranje in dokumentiranje,
– Gradniki telekomunikacij,
– Telekomunikacijska omrežja I,
– Prenosni in komutacijski sistemi,
– Telekomunikacijska omrežja II,
– Mobilne in satelitske telekomunikacije,
– Elektronske komunikacijske storitve,
– Multimedijske tehnologije,
– Audio/video sistemi,
– Širokopasovna omrežja,
– Terminalne naprave,
– Radiodifuzni sistemi,
– Ekonomika podjetja,
– Trženje storitev,
– Prodaja.

EKONOMIST za predmetna področja:
– Poslovni tuji jezik,
– Poslovno komuniciranje,
– Informatika,
– Poslovna matematika s statistiko,
– Organizacija in menedžment,
– Ekonomija,
– Osnove poslovnih financ,
– Trženje,
– Poslovno pravo,
– Finančni trgi,
– Bančništvo,
– Denarno poslovanje,
– Tehnologija poštnih procesov,
– Organizacija poštne dejavnosti,
– Notranji poštni promet,
– Mednarodni poštni promet,
– Uvod v finančne trge in institucije,
– Temelji bančnega poslovanja,
– Osnove zavarovalništva,
– Premoženjska zavarovanja,
– Osebna zavarovanja,
– Zavarovalna ekonomika,
– Osnove aktuarske matematike,
– Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
– Transportni menedžment,
– Tarifni sistemi,
– Varnost v logističnih procesih,
– Poslovna logistika,
– Upravljanje zalog

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in
100/13) bo naziv predavatelj/ica Višje strokovne šole
podeljen za obdobje petih let kandidatu/ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
1. izobrazbe – Pravilnik o izobrazbi predavateljev
v VSŠ in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju. (Uradni list RS, št. 35/11);
2. delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
3. vidnih dosežkov na strokovnem področju – Merila
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list
RS, št. 1/09).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh po objavi
razpisa na naš naslov: ŠC PET, Višja strokovna šola,
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava
na razpis«.
Kandidati/ke bodo o izboru obveščeni po končanem
uradnem postopku.
ŠC PET, Višja strokovna šola, Ljubljana
Št. 37/2014

Ob-1155/14

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu MOL 2014 (Uradni list
RS, 106/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih
prireditev na javnih površinah
v Mestni občini Ljubljana za leto 2014
Predmet razpisa
A/ Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki:
– so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja
in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje
2014–2020,
– so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem,
– spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev,
– izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo,
– predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic (2000 let Emone)in dogodkov.
B/ Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki
niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci
razpisa.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacija prireditve ter vrednost in
cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom
izvedbe in izvedbenimi roki;
– reference ponudnika oziroma izvajalca ter sodelujočih na prireditvi;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu
z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka
stran).
Pogoji
Predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge
in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2014.
Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo
prijavili prireditve, ki:
– so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja
in trženja turistične destinacije Ljubljana za leto 2014
(točka A),
– so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici,
– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljub
ljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane
tudi v turistično nesezonskih mesecih.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih
prireditev in programov z razpisanih področij A/ in B/ za
leto 2014 znaša 160.000 EUR.
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Izbrane turistične prireditve in programe bo Turizem
Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov
celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi finančnega
in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov
Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2014.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljub
ljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do
28. februarja 2014 do 11. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije
Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 28. februarja 2014 ob 13. uri in ga v primeru velikega
števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po zaključku odpiranja ponudb.
Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@visitLjubljana.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: www.
visitLjubljana.com in www.Ljubljana.si.
Turizem Ljubljana
Št. 37/2014

Ob-1156/14

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu MOL 2014 (Uradni list
RS, 106/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih
društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo
turistična društva na javnih površinah
v Mestni občini Ljubljana za leto 2014
Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2014.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv društva;
– program aktivnosti turističnega društva za leto
2014, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija
overjenega zapisnika občnega zbora);
– poročilo o delu za leto 2013 (obvezno le za društva, ki so v letu 2013 dobila subvencijo Turizma Ljub
ljana);
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih
sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu
z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih zapadlih pogodbenih obveznostih
do Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
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– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka
stran);
– kopijo statuta društva (obvezno le za novoustanovljena društva v letu 2013 ali kasneje).
Pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne
občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična
društva, katerih programi temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti
ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in
mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti;
– projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih
društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane
za sofinanciranje.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014
znaša 50.000 EUR.
Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev,
ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah
v MOL v letu 2014, v višini do največ 50 odstotkov
celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
Rok za izvedbo izbranih programov
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih
sredstev je 20. november 2014.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljub
ljana, Krekov trg 10, Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do
28. februarja 2014 do 11. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije
Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 28. februarja 2014 ob 12. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po zaključku odpiranja ponudb.
Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik
Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta nives.vrhovnik@visitLjubljana.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.
visitLjubljana.com in www.Ljubljana.si.
Turizem Ljubljana
Št. 430-5/2014-2

Ob-1122/14

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, štev. 41/04) in Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), Občina
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in programov
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in
programov zveze kulturnih društev, društev in skupin,
ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo
dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani upravnega
organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom
13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer
v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na
Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci
izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2014 znaša 49.680,00 €, od
tega bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«.
Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva
objave do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi
na internetni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav, način oddaje in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Kultura 2014«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov pošiljatelja. Rok za oddajo prijave je
14. februarja 2014, do 9.ure. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/565-57-30).
Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo
izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po izteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni
pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2014-2

Ob-1123/14

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 in 101/13), 214. do
231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), in sklepa
župana št. 430-4/2014-1, z dne 10. 1. 2014, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih
in humanitarnih organizacij v letu 2014
(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se
lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti in
– občini dostavljajo poročila o realizaciji programov
in načrtov.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij
za leto 2014 je 13.000,00 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. V času
uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije
v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih
se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis,
programi invalidskih in humanitarnih organizacij v letu
2014». Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/565-57-30).
Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse
prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje
do 14. februarja 2014, in sicer do 9.ure. Nepravočasne
prijave ne bodo obravnavane.
Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu
razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 – ih dni po izteku roka za prijavo na
ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo
o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-2/2014-2

Ob-1124/14

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13),
214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), sklepa župana št. 430-2/2014-1 z dne 9. 1. 2014, Občina Zagorje
ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj
v letu 2014 v Občini Zagorje ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanje igrišč, ter stroškov
tekmovanj (prijavnin, stroškov sodnikov in tehničnih delegatov, ter stroškov prisotne zdravstvene službe na
tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki
nastopajo v teh ekipah, nimajo možnosti individualnega
nastopanja.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma
klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini Zagorje
ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program v preteklem
letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili
vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
ekipnih državnih tekmovanj za leto 2014 je 42.330,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo
postopke za izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
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spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije
v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se
odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in
vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Ekipna tekmovanja – 2014«. Na hrbtni strani kuverte mora
obvezno biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta
Šribar, tel. 03/565-57-18).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse
vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje
do 14. 2. 2014 do 9. ure. Nepravočasne vloge ne bodo
obravnavane.
9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog na razpis ne
bo javno. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep
odloča župan občine, njegova odločitev je dokončna.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z ostalimi izvajalci.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-3/2014-2

Ob-1125/14

Na podlagi določil 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5. člena Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS,
št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2014, Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) ter sklepa župana št. 430-3/2014-1 z dne 10. 1. 2014, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2014 iz sredstev
proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi
vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov,
– vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov na področju športa:
– športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila
o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so
podlaga za vrednotenje športnih programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in
dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja
št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
programov športa za leto 2014 znaša 61.370,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo
biti porabljena v letu 2014.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije
v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport
2014«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta
Šribar, tel. 03/565-57-18).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse
vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje
do 14. 2. 2014 do 9. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo 14. 2. 2014 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci
športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2014.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2014-2

Ob-1126/14

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 111/13) in sklepa župana št. 430-6/2014-1 z dne
9. 1. 2014 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev
za leto 2014 v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov
dela turističnih društev za leto 2014.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
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Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega
programa dela,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge,
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov in
– delujejo najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2014 znaša
5.350,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije
v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi
turističnih društev 2014«. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku
za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje
ob Savi (Damir Kozolič, 03/56-55-713 in Vlasta Šribar,
03/56-55-718).
8. Rok za oddajo vlog je 14. 2. 2014, do 12. ure.
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene
vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele
oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure
na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno
prispele vloge bodo zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo
izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
17. 2. 2014, ob 8. uri, in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo.
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb.
Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od
prejema. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-7/2014-2

Ob-1127/14

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
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št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 111/13) in sklepa o izvedbi javnega razpisa,
št. 430-7/2014-1 z dne 9. 1. 2014, Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju
kmetijstva za leto 2014 v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov
dela društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma zveza
društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma
so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa
so vključeni tudi člani (nosilci kmetijskih gospodarstev)
z območja Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega
programa dela,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge,
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov,
– delujejo na oziroma za področje kmetijstva najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna vrednost: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.730,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije
v zvezi z razpisom
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo
naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis – Programi društev na področju
kmetijstva 2014«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje
ob Savi (Damir Kozolič, 03/56-55-713 in Vlasta Šribar,
03/56-55-718).
8. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 14. 2.
2014, do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo prijave,
ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega
datuma in ure na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo
izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
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17. 2. 2014, ob 9. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo.
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb.
Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od
prejema. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-8/2014-2

Ob-1128/14

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva
v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014
(Uradni list RS, št. 111/13) in sklepa župana o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja
in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014,
št. 430-8/2014-1, z dne 14. 1. 2014, Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2014
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014 v okvirni višini
36.450 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrep
1. Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
2. Urejanje pašnikov (ograditev
s pašno ograjo)
3. Urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov

Okvirna višina
sredstev (EUR)
25.920

10.530

III. Upravičenci – Pogoji za dodelitev sredstev: do
sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali najemu
najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč (naložbe v rastlinjake,
plastenjake, sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih zemljišč za ukrepe iz poglavja II na navedenem območju
ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG)
vpisano v register KMG pri pristojnem državnem upravnem organu in izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene
pri posameznih ukrepih iz tega razpisa.
IV. Ukrepi
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Upravičeni
stroški so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za
krmljenje, molžo in izločke …), nakup materiala, nove
opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih ži-

vinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija
ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma
prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih
trajnih nasadov minimalne površine 0,3 ha (ne velja za:
prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin),
stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka (minimalno 200 m2) s pripadajočo novo
opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma
plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež proti
toči (minimalno 0,3 ha), stroški honorarjev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti,
nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški, niso opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče
stroške proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev.
K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2013, D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2013, vsa potrebna dovoljenja za izvedbo investicije (kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja), načrt ureditve hleva s popisom del, opreme
in tehnologijo reje (pri naložbah v hleve), načrt ureditve
kozolca s popisom del, opreme (pri naložbah v kozolce), načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih
s popisom del in materiala (pri naložbah v sadovnjake,
v primeru, da gre za nakup mreže proti toči), predračun
naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in
dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG
ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve in kozolce
mora imeti upravičenec najmanj 3 GVŽ – upošteva se
tudi kombinirana reja.
2. Urejanje pašnikov (ograditev s pašno ograjo)
Predmet podpore so: stroški nakupa in postavitve
pašne ograje za ograditev pašnikov z električno ograjo
in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški
honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
(splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški, niso
opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti
še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2013, kopijo
pašnega načrta s popisom del, opreme in tehnologijo
paše (izdela strokovna služba) in predračun naložbe
(izdela trgovec). Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi
in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG
ni podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih storitev za odstranjevanje skal, planiranje zemljišča, stroški strojnih
storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški,
kot so upravni in pravni stroški, niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti
še dodatno dokumentacijo: D obrazec – prijava površin
kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2013,
načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela strokovna
služba), pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in
material za drenažo, oprema za namakanje in nama-
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kalna dela, ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča,
kolikor je le-to potrebno, predračun izvajalca strojnih
storitev. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa
mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila
se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje
v težavah.
Sofinanciranje za razpisane ukrepe znaša do 50 %
upravičenih stroškov za KMG, ki so na OMD območjih
in do 40 % upravičenih stroškov za KMG, ki so na ostalih območjih oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto.
Sredstva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo iz »SM
08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za ukrep
pod točko 2 in 3 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2014.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog za posamezne ukrepe
– vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo
izračunan količnik, kot osnova za informativni izračun
nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo
o izboru obveščeni z informativno odločbo v roku 30 dni
po zaključku javnega razpisa.
V informativni odločbi bo navedena informativna
višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na k vlogi predložen/-e predračun/-e, določen pa bo tudi rok za
oddajo dokazil – dovoljenj in računov o nakupu blaga in
storitev. Računi upravičencev bodo dokončna osnova
za ponovni izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi
in vsoto vseh računov za upravičene stroške, s tem pa
tudi dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja
prijavljenega ukrepa. Kolikor bo vrednost na računu
višja od vrednosti na predračunu, se upošteva predračunska vrednost. Upravičenci bodo po oddaji računov
o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe in bili hkrati
pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih skupna
višina naložbe presega vrednost 10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za izračun količnikov in
višine sofinanciranja prijavljenega ukrepa, upoštevana
maksimalna višina 10.000 EUR. Upravičeni so le tisti
stroški naložbe, ki nastanejo od prejema informativne
odločbe dalje. Stroški, nastali pred izdajo informativne
odločbe, niso upravičeni stroški. Upravičeni so le stroški,
povezani s pripravo vloge (načrt ureditve pašnika, načrt
urejanja kmetijskih zemljišč ipd.).
VI. Način in kraj oddaje vlog
Pisne vloge (obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina
Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2014«. Zaprte
ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelj lahko kandidira na več ukrepov iz tega javnega
razpisa, vsak ukrep pa mora biti v ločeni ovojnici.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo
vlog začne teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS, in se zaključi 14. 2. 2014, ob 12. uri (datum in ura prispetja oziroma vročitve vloge).
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in
pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
bo 17. 2. 2014, ob 10. uri, na sedežu Občine Zagorje
ob Savi in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na
dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni. Vloge, ki jih

Št.

6 / 24. 1. 2014 /

Stran

vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru
obveščeni z informativno odločbo najkasneje v roku
30 dni po zaprtju javnega razpisa. V informativni odločbi
bo določen rok za oddajo dokazil o zaključku prijavljene
naložbe. Po preteku roka za oddajo dokazil o zaključku
prijavljene naložbe bodo z izbranimi prejemniki sredstev
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik sredstev
v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu
le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2014. Kolikor bo na posamezen ukrep
prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena
na ukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma odločbo je dovoljena
pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljeni pogoji in kriteriji za ocenjevanje
vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki
obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne ukrepe, je vlagateljem na voljo od dneva objave
javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni
pisarni in vložišču ter na spletni strani Občine Zagorje ob
Savi: www.zagorje.si. Vse informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za
družbene dejavnosti in gospodarstvo, v pisarni št. 208
ali po tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolić).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-9/2014

Ob-1129/14

Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 111/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 98/09 – UBP in 44/12, 19/13) ter sklepa župana
št. 430-9/2014, z dne 13. 1. 2014, Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja varstva
okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto
2014, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih
nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje
ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2014,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in
referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih
projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2014 je 4500,00 EUR.
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4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora
biti oddano najkasneje do 1. 12. 2014.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do petka, 21. februarja 2014, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi,
www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis Okolje 2014. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo
javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno
obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na
Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi,
tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 41010-2/2014

Ob-1130/14

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13), in Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07 in 13/09) Občina
Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško v letu 2014
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Laško v letu 2014 po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
– Ukrep 2 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– Ukrep 3 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1. Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES)
št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Laško,
v predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za tekoče leto
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).
2. Za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja
na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva
in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci).
3. Za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v občini,
na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v
nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena,
se lahko v skladu s sklepom župana prerazporedijo na
postavke, kjer se pokaže največja potreba.
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje
kmetijskih
gospodarstev
38.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
11.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 %
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov
vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih) na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
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Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in
3 v programskem obdobju 2007-2014 ne sme preseči
7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo
za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, povezane z drenažiranjem kmetijskih
zemljišč;
– samostojen nakup živali in samostojen nakup
kmetijskih zemljišč;
– nakup enoletnih rastlin;
– investicije v naložbe trgovine;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na
območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila prispelih
vlog.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška
dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …)
– stroški nakupa materiala, opreme, stroški posodobitve in novogradnje pomožnih živinorejskih objektov
(sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive
ni mogoče);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave
sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča
in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala,
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje,
gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– pri izvedbi naložbe v postavitev pašnikov, agromelioracijskih del in ureditev dostopov se prizna prispevek v naravi vlagatelja v primeru, če je to upoštevano
v načrtu izvedbe projekta s popisom del;
– stroški ureditve dostopov (poljske poti, dovozne
poti, poti v trajnih nasadih) na kmetijskih gospodarstvih
(stroški izdelave načrta za ureditev, stroški strojnih storitev in materiala, razen stroški rekonstrukcije in izgradnje
gozdne poti in gozdnih vlak);
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– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in
licenc …).
Najvišji znesek dodeljene pomoči za Ukrep 1 je
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Maksimalna predračunska vrednost naložbe za Ukrep 1 lahko
znaša 12.000 € brez davka.
Prav tako najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju oziroma kmetijskemu gospodarstvu
ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer
gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko za
tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.000,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj,
Podprte bodo vsebine, ki bodo prispevale k povečanju dohodka na kmetijah in dvigu samooskrbe na
območju občine:
1. Izboljšanje znanja kmetov na področju sonaravne/ekološke/alternativne reje:
– izobraževanje in pridobivanje novih rejcev za rejo
perutnine, kuncev…
– izobraževanje in pridobivanje rejcev za pripravo
zorjenega rdečega mesa sonaravno rejenih živali in
uvajanje le-tega v ponudbo gostincev;
– izpopolnjevanje tehnologije reje drobnice in
zmanjšanje ogroženosti od parazitov;
– izpopolnjevanje v čebelarstvu;
– izpolnjevanje v reji konj.
2. Spodbujanje in povečevanje pridelave zelenjave,
sadja in poljščin, predvsem žit, zmanjševanje negativnih
vplivov na okolje in prilaganje podnebnim spremembam:
– izobraževanje ciljnih skupin za pridelavo varne in
kakovostne zelenjave, sadja, jagodičevja, ter poljščin
(seznanitev z osnovami ekološkega kmetovanja, avtohtonimi sortami zelenjave, z možnostjo pridelave semena, z manj znanimi vrtninami, šparglji, vzgoja sadik zelenjave in sadja, o cepljenju sadnega drevja, seznanjanje
s tehnologijami pridelave, gnojilni nasveti na osnovi
merjenja dušika (N-min) in po analizi tal, minimalna obdelava tal, zatiranje bolezni in škodljivcev brez kemije,
namakanje, mreže proti toči…).
3. Spodbujanje predelave in trženja kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev:
– izvedba motivacijskih, animacijskih in izobraževalnih predavanj ter delavnic s poudarkom na dodani
vrednosti osnovne kmetijske proizvodnje – predelava
mesa, mleka, zelenjave, sadja…
– izdelava čajev, ekološke kozmetike kot dopolnilna
dejavnost na kmetiji;
– neposredno trženje.
4. Dvig kakovosti življenja na podeželju:
– zdrav življenjski slog (zdrava prehrana, telesna
dejavnost, razvade, obvladovanje stresa..);
– odnosi v družini, vzgoja otrok.
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V vsa izobraževanja se lahko vključi tudi izmenjava
izkušenj ter ogled dobrih praks.
Omejitve:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru
javne svetovalne službe,
– davke, razne takse in režijske stroške.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do
vrednosti 250 € na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Pomoči de minimis
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih
in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali,
drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na
kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven
kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske
in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
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dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice,
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin
za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz
lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in
3 v programskem obdobju 2007-2014 ne sme preseči
7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se lahko do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila prispelih
vlog.
Upravičeni stroški so:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa opreme;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo
projekta.
Najvišji znesek dodeljene pomoči znotraj Ukrepa 3,
za namen:
– nakup opreme in ureditev prostorov za dopolnilno
dejavnost je 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto;
– promocija in udeležba na izobraževanjih ali usposabljanjih je 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za Ukrep
3 ne sme preseči 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Maksimalna predračunska vrednost naložbe za
Ukrep 3 lahko znaša 12.000 € brez davka.
Prav tako skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju oziroma kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer
gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko za
tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
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V. Roki za predložitev prijav in način predložitve,
datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec (1, 2 ali 3) za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Laško v letu 2014,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu
opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več
ukrepov (Ukrep 1.1, Ukrep 1.2, Ukrep 2 ali Ukrep 3),
mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za
oddajo zahtevkov so naslednji:
1.
2.

Ukrep
Ukrep 2
Ukrep 1 in Ukrep 3

Rok za prijavo
31. januar 2014
11. april 2014

Datum odpiranja vlog
4. februar 2014
15. april 2014

Roki za oddajo zahtevkov
24. oktober 2014
29. avgust 2014

VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril iz tega razpisa.
Pri Ukrepih 1.1, 1.2 in 3 komisija, glede na doseženo število točk posameznega vlagatelja, oblikuje seznam upravičencev. Seznam upravičencev se oblikuje
za vsak ukrep posebej in sredstva se glede na število
doseženih točk delijo upravičencem do porabe sredstev
na posamezni proračunski postavki.
Kolikor se po končanem ocenjevanju izkaže, da
imata dva ali več vlagateljev enako število točk pri posameznem ukrepu ima prednost tisti, ki dosega več
točk pri merilih za izbor prijav. Upoštevajo se dosežene
točke znotraj posameznih meril, in sicer je prednostni
vrstni red določen po zaporednih številkah meril za vsak
ukrep. Če na podlagi doseženega števila točk znotraj
posameznega merila ne bo mogoče razdeliti sredstev,
se upošteva kronološki vrstni red, to je oddaja pravočasne vloge. Komisija v tem primeru preveri uro in datum
oddaje priporočene pošiljke oziroma uro in datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Laško. V primeru, da
vloga ne bo popolna pa po uri in datumu oddaje dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge.
Pri Ukrepu 2 bodo sofinancirane vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 30 točk. Sredstva bodo upravičencem razdeljena glede na doseženo
število točk. Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva
na tej proračunski postavki in število vseh točk izračunala povprečno vrednost točke. Vrednost, ki jo lahko
prejeme upravičenec, se izračuna tako, da se pomnoži
število doseženih točk in povprečna vrednost točke.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo s sklepom
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve
sredstev.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu
odloča občinska uprava s sklepom, na predlog komisije.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev,
namenu in opravičenih stroških za posamezen ukrep.
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo.
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti
in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino Laško najkasneje do v razpisu določenih rokov za
oddajo zahtevkov. Pri Ukrepu 2 – Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu je možno vlagati delne zahtevke
(največ 3) glede na finančno ovrednoten program izvajalca v letu 2014.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene
aktivnosti za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo in za ukrep Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu, morajo biti z datumom po prejemu
sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in
3 v programskem obdobju 2007-2013 ne sme preseči
7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer
gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za naložbe za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko
za tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2014.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Laško
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa
namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Vlagatelj izgubi možnost kandidiranja na razpis za
naslednje leto tudi v primeru, ko vloži zahtevek v nižji
vrednosti kot so mu bila sredstva odobrena in o tem ne
obvesti občino. Posledično zaradi tega ostanejo na postavkah neporabljena sredstva.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
možno dobiti na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v Glavni pisarni Občine Laško in v Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. 03/73-38-736,
e-naslov: edina.memic@lasko.si, v času uradnih ur.
Občina Laško
Št. 360-3/2013

Ob-1152/14

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ZGJS) ter v skladu z Odlo-

kom o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 52/12), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo v Občini Kamnik
na območju Šmartno v Tuhinju
Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo v Občini Kamnik na območju Šmartno v Tuhinju.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: dvajset let
po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Kamnik, http://www.kamnik.si/.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik. Na prednji strani ovojnice mora
biti navedeno: “Ne odpiraj – Prijava” in številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo »Koncesija za distribucijo toplote«. Na hrbtni strani pošiljke
mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 24. 2.
2014, do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Mihaela Veternik, e-pošta: obcina@kamnik.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@kamnik.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Kamnik http://www.
kamnik.si/.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
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»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Kamnik,
http://www.kamnik.si/.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe in izkušnje v zvezi z izvedbo primerljivih gradenj.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druga faza postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1.
fazi konkurenčnega dialoga, so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Kamnik
Št. 129-0001/2014
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl.US, 76/08,
100/08 – odl.US, 79/09, 14/10 – odl.US, 51/10 in 84/10
– odl.US) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06),
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov
na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sevnica v letu 2014
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
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2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov s področja:
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko
vzdrževanje in investicije v prostore ter nakup opreme
izvajalcev programa. Prav tako niso predmet razpisa
programi in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali
proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na
javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva, opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
imajo v svojih programih elemente promocije in skrbi
za zdravje ter reševanje socialnih stisk občanov Občine
Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin,
regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati,
da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Sevnica in v kakšni meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša
25.000 EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci
iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
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Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
21. 2. 2014 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 21. 2. 2014 (datum
poštnega žiga na dan 21. 2. 2014).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu
2014«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov
prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi
navodili, bodo s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva
dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in
s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.
obcina-sevnica.si, v tem roku pa jo zainteresirani lahko
dvignejo tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite pri Mojci Sešlar,
tel. 07/81-61-214, e-mail: mojca.seslar@obcina-sevnica.si ali Andreji Ameršek, tel. 07/81-61-262, e-mail:
andreja.amersek@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan
v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 410-2/2014-3

Ob-1167/14

Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne 30. 11.
2007), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 16/13) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 2014 v okvirni višini 15.000 EUR, od tega za:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo 5.500 EUR,

– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
4.000 EUR;
– naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah 3.500 EUR;
– ter pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev 2.000 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se lahko
prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva
vrednost 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni
upravičen strošek.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog
upravičencu in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev
Do sredstev za izvedbo programov ali investicij
so upravičene: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Hrpelje - Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje
- Kozina.
3.2. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma
se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do
stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne
odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o dodeljenih državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
v obdobju 2007-2013 za naslednji dve leti.
3.4. Prosilci morajo, ne glede na vrsto ukrepa, poleg specifičnih zahtev za vsak ukrep posebej, predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za prijavo na
javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti oziroma resničnosti podatkov,
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati
mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev
ter urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč)
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Hrpelje - Kozina, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje
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- Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe
(do 20 % zemljišča v sosednjih občinah).
Bruto intenzivnost pomoči:
Do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40 % za ostala območja. Najvišji
znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50 % vrednosti naložbe brez
DDV-ja.
A1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, sadovnjakov
Pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli za še neizvedene aktivnosti,
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca,
– za sadovnjake velja pogoj vsaj 0,1ha površine
iste sadne vrste,
– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe
o upravičenosti ukrepa,
– ustrezna dokazila, opredeljena v javnem razpisu,
– predračun tekočega leta mora biti predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Upravičeni stroški:
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov ter stroški prestrukturiranja obstoječih trajnih nasadov (stroški izvedbenega načrta za zasaditev
ali obnovo sadovnjaka (stroški priprave zemljišča, nakup
opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala).
A1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologije paše (iz načrta mora biti razvidna
površina pašnika (najmanjša velikost je 1 ha) in opreme
za ureditev napajališča za živino),
– ureditveni načrt, potrjen s strani strokovne službe
in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– predračun tekočega leta- predložiti ob vložitvi vloge,
– lastninski list ali najemna pogodba (sklenjena za
najmanj 5 let), v primeru da upravičenec ni lastnik zemljišča,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek).
Upravičeni stroški
– stroški za nakup opreme za ograditev prašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije):
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najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 200 EUR
na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč lahko krije do 100 % stroškov brez DDV-ja
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju
občine.
Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške
za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane
za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na
območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program za
tekoče leto,
– finančno poročilo o delu v preteklem letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do 30. 11. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek), Na podlagi predloženih računov in dokazil o plačilu računov in predračunov
bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo
določena višina dodeljenih sredstev.
4. B Pomoči »de minimis«
4. B-1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa,
sadja,)
– turizem na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija;
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV.
Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
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Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
če ta ni registrirana;
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo
izvedbe del oziroma investicije;
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo;
– v primeru izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa;
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do 30. 11. 2014 predložiti še račun in
dokazilo o plačilu računa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-2 Pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev
Namen ukrepa
Pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški
Operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer
– do 100 %.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti tovornega prevoza, ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev
– Vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2014
do 30. 11. 2014.
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva po
tem javnem razpisu, je proračunsko leto 2014.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
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pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do rokov določenih v razpisu za posamezni ukrep, do katerega mora
vlagatelj dostaviti račune in dokazila o plačilu računov.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za skupino ukrepov 4. A – skupinske izjeme: do
7. 3. 2014,
– za skupino ukrepov 4. B – pomoči de minimis: do
30. 10. 2014.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane
osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje
- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo-Skupinske izjeme« ali vlogo
prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti
kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za kmetijsvo
– De minimis«
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov
prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje
ne bo javno. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija
lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja lahko zahteva tudi dostavo druge dokumentacije,
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem
roku, ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v pisarni Občine Hrpelje - Kozina (pri Ester Renko) in
na Kmetijski svetovalni službi Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine
Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na
občinski upravi, kontaktna oseba Ester Renko, na
tel. 05/620-53-68, v času uradnih ur.
Občina Hrpelje - Kozina
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Javne dražbe
Št. 478-41/2013/17

Ob-1132/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanje ID znak 1535-22-20, v Črnomlju,
Ulica 21. oktobra 15, v skupni izmeri 56,79 m2,
2. stanovanje ID znak 1316-590-1, v Krškem,
Cesta 4. julija 52A, v skupni izmeri 55,47 m2,
3. stanovanje ID znak 1298-60-11, v Brežicah,
Kregarjeva ulica 5, v skupni izmeri 39,32 m2,
4. stanovanje ID znak 1300-558-4 in 1300-558-3
(klet), v Brežicah, Stiplovškova ulica 14, v skupni izmeri 50,99 m2,
5. stanovanje ID znak 1300-454-8 in
1300-454-108 (klet), v Brežicah, Šolska ulica 13, v skupni izmeri 41,77 m2,
6. stanovanje ID znak 889-1599-13, v Mežici,
Mariborska cesta 11, v skupni izmeri 38,22 m2,
7. stanovanje ID znak 829-1360-15, v Dravogradu, Meža 155a, v skupni izmeri 44,28 m2,
8. stanovanje ID znak 1673-31-3, v Novi vasi,
Velike Bloke 3b, v skupni izmeri 86,02 m2,
9. stanovanje ID znak 438-108-1, v Majšperku,
Majšperk 35, v skupni izmeri 55,59 m2,
10. stanovanje ID znak 14-450-7, v Petrovcih,
Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 38,77 m2,
11. stanovanje ID znak 184-704-10, v Gornji
Radgoni, Simoničev breg 2, v skupni izmeri 56,31 m2,
12. stanovanje ID znak 1200-427-19, v Šmarju
pri Jelšah, Rogaška c. 19, v skupni izmeri 37,25 m2.
Vsa stanovanja so nezasedena. Lastnik vseh
stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
Draži se vsako stanovanje posebej.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po
metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
1. stanovanje ID znak 1535-22-20, Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 25.245,00 EUR,
2. stanovanje ID znak 1316-590-1, Cesta 4. Julija 52A, Krško: 29.240,00 EUR,
3. stanovanje ID znak 1298-60-11, Kregarjeva
ulica 5, Brežice: 28.560,00 EUR,
4. stanovanje ID znak 1300-558-4,1300-558-3,
Stiplovškova ul. 14, Brežice: 23.290,00 EUR,
5. stanovanje ID znak 1300-454-8,1300-454-108,
Šolska ulica 13, Brežice: 24.395,00 EUR,
6. stanovanje ID znak 889-1599-13, Mariborska
cesta 11, Mežica: 19.040,00 EUR,
7. stanovanje ID znak 829-1360-15, Meža 155a,
Dravograd: 26.860,00 EUR,

8. stanovanje ID znak 1673-31-3, Velike Bloke
3b, Nova vas: 28.645,00 EUR,
9. stanovanje ID znak 438-108-1, Majšperk 35,
Majšperk: 20.485,00 EUR,
10. stanovanje ID znak 14-450-7, Gornji Petrovci 33, Petrovci: 12.155,00 EUR,
11. stanovanje ID znak 184-704-10, Simoničev
breg 2, Gornja Radgona: 27.540,00 EUR,
12. stanovanje ID znak 1200-427-19, Rogaška
cesta 19, Šmarje pri Jelšah: 24.650,00 EUR.
Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje
je 200,00 EUR. V te zneske ni vštet davek na promet
nepremičnin.
5. Način in rok plačila: kupec poravna kupnino na
podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 12. 2. 2014, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 11. 2. 2014, do
12. ure, plačati varščino v višini:
– za stanovanje pod zap. št. 1: 2.524,50 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 2: 2.924,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 3: 2.856,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 4: 2.329,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 5: 2.439,50 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 6: 1.904,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 7: 2.686,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 8: 2.864,50 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 9: 2.048,50 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 10: 1.215,50 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 11: 2.754,00 EUR,
– za stanovanje pod zap. št. 12: 2.465,00 EUR.
Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu
Ministrstva za notranje zadeve.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje
zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer:
Nezasedena stanovanja:
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
1:
28
17116-2990008-39903813,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
2:
28
17116-2990008-39903913,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
3:
28
17116-2990008-39904013,
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– za
stanovanje
pod
zap.
št.
4:
28
17116-2990008-39904113,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
5:
28
17116-2990008-39904213,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
6:
28
17116-2990008-39904313,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
7:
28
17116-2990008-39904413,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
8:
28
17116-2990008-39904513,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
9:
28
17116-2990008-39904613,
– za stanovanje pod zap. št. 10: 28
17116-2990008-39904713,
– za stanovanje pod zap. št. 11: 28
17116-2990008-39904813,
– za stanovanje pod zap. št. 12: 28
17116-2990008-39916313.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti
vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne
dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni
sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od
dražbe, izgubi varščino.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru:
– za stanovanja pod zap. št. 1–5: Sonja Javeršek,
tel. 07/46-60-559,
– za stanovanje pod zap. št. 6–7 in 12: Mira Potecin, tel. 03/542-63-29 ali mobi 041/534-725,
– za stanovanja pod zap. št. 8: Alenka Slovenec,
tel. 01/361-03-36,
– za stanovanja pod zap. št. 9: Bojan Urgl,
tel. 02/222-13-05,
– za stanovanja pod zap. št. 10–11: Mira Prelec,
tel. 02/522-43-33.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.
10. Drugi pogoji
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino;
– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži;
– kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni
od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 2030-14-0016

Ob-1133/14

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, 75/12) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13) objavlja
javno dražbo
za oddajo v najem poslovnih prostorov
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
a) Opremljen poslovni prostor št. 2 (špedicija 2),
v objektu št. 17 (izstop iz RS) na MP Gruškovje, v izmeri 17,00 m2.
Izklicna cena: 220 EUR/mesec.
b) Opremljen poslovni prostor št. 4 (špedicija 4),
v objektu št. J15 na MP Obrežje, v izmeri 13,11 m2.
Izklicna cena: 220 EUR/mesec.
c) Opremljen poslovni prostor št. 5 (špedicija 5),
v objektu št. J15 na MP Obrežje, v izmeri 13,22 m2.
Izklicna cena: 220 EUR/mesec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
najemnine je 20,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas, s šest mesečnim odpovednim
rokom.
6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za najemnino za poslovne prostore izstavljal mesečne račune do 8. v mesecu za
tekoči mesec, najemnik pa je dolžan najemnino plačati
v roku 15 dni od izdaje računa na podračun enotnega
zakladniškega računa št. 0100-1006214304. Položena
varščina se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati še
obratovalne stroške za uporabo poslovnega prostora in
zunanjih površin.
7. Varščina
7.1. Pred izvedbo javne dražbe morajo zainteresirani dražitelji plačati varščino:
a) poslovni prostor št. 2, v objektu št. 17, na MP
Gruškovje, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
20303-7103018-75601013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – najem MP Gruškovje, PP 02, obj. 17.
b) poslovni prostor št. 4, v objektu št. J15, na
MP Obrežje, na račun št.: 01100-6300109972 sklic 18
20303-7103018-75601013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – najem MP Obrežje, PP 04, obj. J15.
c) poslovni prostor št. 5, v objektu št. J15, na MP
Obrežje, na račun št.: 01100-6300109972 sklic 18
20303-7103018-75601013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – najem MP Obrežje, PP 05, obj. J15.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v prvo najemnino, ostalim dražiteljem, ki na
javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti
v roku 30 dni po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec zadrži varščino.
7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 11. 2. 2014, na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in
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nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem
vrstnem redu:
– poslovni prostor št. 2, v objektu št. 17, na MP
Gruškovje, ob 10. uri,
– poslovni prostor št. 4, v objektu št. J15, na MP
Obrežje, ob 10.30,
– poslovni prostor št. 5, v objektu št. J15, na MP
Obrežje, ob 11.30.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
9.1. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi
dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno
v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba
478-110/2013-Gruškovje/Obrežje – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
najkasneje do 7. 2. 2014 do 12. ure. Po sklepu komisije,
ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
9.2. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (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);
– 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 pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna
izkaznica)
– dokazilo, da so po standardni kvalifikaciji dejavnosti registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje –
špedicija in druge spremljajoče dejavnosti.
10. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom
javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene
na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
Najemodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez
obresti.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 0019/2014

Ob-1137/14

Republika Slovenija, Gregorčičeva
ulica 20,
1000 Ljub
ljana, ki jo na podlagi sklepa Vlade RS,
št. 47803-215/2010/6 z dne 7. 6. 2011, zastopa upravljavec stvarnega premoženja Biotehniški center Naklo,
Strahinj 99, 4202 Naklo (v nadaljevanju: upravljavec),
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 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) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne dražbe: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202
Naklo.
Predmet javne dražbe
Nepremičnina parc. št. 248/2, k.o. 2095 – Strahinj,
v izmeri 30 m2, skupaj s transformatorsko postajo TP
Strahinj Biotehniška šola ter elektroenergetsko opremo,
v lasti Republike Slovenije in upravljanju Biotehniškega
centra Naklo.
Izklicna cena
1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 248/2,
k.o. 2095 – Strahinj, skupaj s transformatorsko postajo
TP Strahinj Biotehniška šola ter elektroenergetsko opremo, znaša 24.471,71 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je
100 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo
upravljavec izstavil po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine
v roku 30 dni je bistvena sestavina pogodbe.
Varščina
1. Varščina za nepremičnino parc. št. 248/2, k.o.
2095 – Strahinj, skupaj s transformatorsko postajo TP
Strahinj Biotehniška šola ter elektroenergetsko opremo v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, znaša
2.4472,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 0110 0603 0698 292 in s sklicno številko 2014-1.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na BC Naklo, Strahinj 99.
Javna dražba bo potekala dne 10. 2. 2014, s pričetkom ob 13. uri.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije
o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na BC Naklo, Strahinj 99,
po predhodnem dogovoru na tel. 051/428-359 – Uroš
Strniša, s katerim se lahko dogovorite tudi za ogled
nepremičnine.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki
Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na BC Naklo, Strahinj 99 – računovodstvo soba št. 98, in sicer najkasneje do dne 10. 2.
2014, do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno
navedeno: Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc.
št. 248/2, k.o. 2095 – Strahinj, skupaj s transformatorsko
postajo TP Strahinj Biotehniška šola, ter elektroenergetsko opremo – Ne odpiraj!
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– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov dražitelja;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni;
– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti
pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike
posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa
mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja,
da nima blokiranega TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na
javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo
številke računa za primer vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin.
– Davke (davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
– Če uspeli dražitelj ni upravljalec elektroenergetskega omrežja, katerega del je transformatorska postaja
TP Strahinj Biotehniška šola, na parc. št. 248/2, k.o.
2095 – Strahinj, mora imeti v skladu s četrtim odstavkom 23.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 79/99) z upravljalcem omrežja sklenjeno ustrezno
pogodbo o vzdrževanju.
Opozorilo
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. BC Naklo lahko vse do sklenitve
pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec
pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa
o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez obresti
ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Biotehniški center Naklo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 7300007160-1
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Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in
Navodila za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče,
Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno
80.000 EUR.
2. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR. Stanovanje
je zasedeno.
3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Jesenice
– center Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 390.000 EUR.
4. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele štev
4/6, skupna izmera 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za izklicno ceno 33.150 EUR.
Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Občina Gorje, Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik
do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti
v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic
v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Brezje,
Brezje 80 c, 4243 Brezje, v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, za izklicno ceno 45.000 EUR.
6. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim
deležem na zemljišču, za izklicno ceno 50.000 EUR.
7. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška
cesta 68a (prvo in drugo nadstropje), v izmeri 536,07 m2,
za izklicno ceno 500.000 EUR. Funkcionalno zemljišče
ob objektu ni predmet prodaje.
8. Bivši poslovni prostori pošte Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, v izmeri 107,20 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 77.000 EUR
Predkupno pravico imata solastnika zgradbe Občina Miklavž na Dravskem polju in Telekom Slovenije
d.d. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice
ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi
najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice
se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru,
da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
9. Bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova cesta 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno
36.733 EUR. Kupec bo lahko poslovne prostore prevzel
v posest po izselitvi pošte 2312 Orehova vas, ki je predvidena do 1. 4. 2014.
10. Stanovanje Rače, Ljubljanska cesta 14, v izmeri 50,76 m2, za izklicno ceno 31.450 EUR.
11. Nezasedeno stanovanje Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7, v izmeri 54,60 m2, za izklicno ceno
24.300 EUR.
12. Poslovni prostori bivše pošte Stopiče, Stopiče
3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 35.000 EUR.
Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o.,
v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek,
4. februarja 2014, ob 12. uri;
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– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe.
Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200 EUR,
če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti
20.000 EUR, oziroma 500 EUR v primeru, ko izklicna
cena višja od 20.000 EUR;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR
Pošte Slovenije, d.o.o. štev: 90672-0000040025 pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo
o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti
nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji
in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet
javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave
dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se
varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičninah pod številko 4 in 8 se vrne varščina uspelemu
dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni
po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne
pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnin iz zaporedne številke 4 in 8 za katero se mora
pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni
po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni:
– za nepremičnini pod številko 1 in 2, na
tel. 03/424-36-21, Gabriela Svete,
– za nepremičnini pod številko 3, 4 in 5, na
tel. 04/252-46-51, Katja Celec,
– za nepremičnine pod številko 6, in 7, na
tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,
– za nepremičnine pod številko 8, 9, 10 in 11 na
tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,
– za nepremičnino pod številko 12, na
tel. 07/371-86-40, Ivanka Lapuh.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-1169/14
Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc.
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2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnine s parc. št. 3709/1, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče,
v izmeri 443 m2, s parc. št. 3709/2, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena kot stanovanjska stavba, v izmeri 99 m2 in dvorišče, v izmeri 81 m2, skupno
180 m2 ter s parc. št. 3710, k.o. Cetore, po geodetskih
podatkih opredeljena kot dvorišče, v izmeri 19 m2 in
stavba (v naravi je ni več), v izmeri 43 m2, skupno
62 m2, vse za izklicno ceno 70.125,00 EUR. (2 % davek
na promet nepremičnin plača kupec).
2. Nepremičnina s parc. št. 1165/4, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot
njiva, v izmeri 247 m2 in vinograd, v izmeri 523 m2,
skupno 770 m2, za izklicno ceno 77.618,00 EUR, brez
22 % DDV, katerega plača kupec.
3. Nepremičnina s parc. št. 1165/5, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot
njiva, v izmeri 228 m2 in vinograd, v izmeri 483 m2,
skupno 711 m2, za izklicno ceno 70.208,00 EUR, brez
22 % DDV, katerega plača kupec.
4. Nepremičnina s parc. št. 1165/8, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot
njiva, v izmeri 245 m2 in vinograd, v izmeri 519 m2,
skupno 764 m2, za izklicno ceno 78.585,00 EUR, brez
22 % DDV, katerega plača kupec.
5. Nepremičnini s parc. št. 1165/11, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot
vinograd, v izmeri 368 m2 in parc. št. 1169/1, k.o.
Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena
kot njiva, v izmeri 483 m2, skupno 851 m2 za izklicno
ceno 82.293,00 EUR, brez 22 % DDV, katerega plača
kupec.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek višanja kupnine: najnižji znesek
višanja cene je 1.000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
Nepremičnine pod točko 1. ležijo v naselju Baredi, v zaselku z lokalnim imenom Bolonja. Parcele
ležijo neposredno ob javni cesti, območje je pretežno
kmetijsko.
Na parc. št. 3709/2, k.o. Cetore stoji prenovljeni
nekdanji objekt, ki je nezaseden, v lasti in posesti Občine Izola in skupaj z ostalimi zemljišči tvori zaključeno
celoto.
V območju so speljana naslednja omrežja in naprave: vodovodno, električno, telefonsko in cestno
omrežje ter omrežje javne razsvetljave. Priključevanja
na komunalna omrežja se izvede skladno s pogoji
upravljavcev teh naprav. Odvoz komunalnih odpadkov
je urejen.
Nepremičnine ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogoji za podeželje
Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 35/89,
12/03, 112/04, 24/04, 76/08 in 10/12, v nadaljevanju
PUP za podeželje), v območju, ki je v planskih aktih
Občine Izola opredeljeno kot VIII. kategorija zemljišč.
Obravnavana lokacija ni v območju varovanja narave ali kulturne dediščine.
PUP za podeželje določa, da se zakonito zgrajene stavbe izven naselij in zaselkov lahko dograjuje,
prenavlja in izvaja druge posege na objektih, vse ob
upoštevanju in izpolnitvi določil (meril in pogojev) prostorskega akta.
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Nepremičnine pod točko 2.–5. se nahajajo v območju, ki se ureja z ureditvenim načrtom Korte (Uradne
objave št. 12/95, 4/08, 4/09 – v nadaljevanju UN Korte).
Ležijo v notranjem ureditvenem območju S 13/2 D4,
kjer je predvidena novogradnja stanovanjskih objektov
(ob Zadružnem domu). Ob upoštevanju določila UN, ki
pravi, da je ob ustrezni komunalni opremljenosti znotraj
že pozidanih in za pozidavo predvidenih ureditvenih
območij naselja možna dopolnilna gradnja in zgostitev
pozidave v skladu z določili o velikosti funkcionalnega
zemljišča in drugimi pogoji, iz česar sledi, da je predlagana gradnja objektov na južnem delu naselja v smislu
zgostitve pozidave.
Potrebno bo zagotovi komunalno opremo in dovoz, kar je predvideno s prostorskim aktom.
Velikost objektov je prilagojena obstoječi enodružinski gradnji, praviloma tlorisnih dimenzij 10 x 14 m in
etažnosti P+1. Gradbena parcela je praviloma največ
500 m2 na ravnini in rahlo nagnjenem terenu ter največ
800 m2 v hribovitem predelu. Širina funkcionalnega
zemljišča okrog samostojno stoječe stavbe je praviloma 4,00 m. Na funkcionalnem zemljišču vseh novopredvidenih objektov je potrebno obvezno predvideti
in izvesti ustrezno število parkirnih oziroma garažnih
mest. Vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste šir.
3-3,5 m. Za samostojno stoječe objekte je izkoristek
zemljišča največ 0,3 – izkoristek zemljišča pri gradnji
v nizu je lahko večji.
Nepremičnine niso komunalno opremljene in še
nimajo urejenega dostopa.
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog,
skladno s 4. členom ZSPDSLS.
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno
služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Izola pravico zadržati vplačano varščino.
Izročitev nepremičnine v posest in vpis lastninske
pravice na nepremičnini na ime kupca se bo v zemljiško knjigo izvedela po plačilu celotne kupnine in vseh
drugih obveznosti na strani kupca.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 15 dneh od izdaje
računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za
razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila dne 21. 2. 2014, v prostorih sejne sobe Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola,
z začetkom ob 14. uri. Kandidati se bodo morali pred
začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne
more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom
RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
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– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem
plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 10 % od
izklicne cene nepremičnin na račun Občine Izola, TRR
št.: 01240-0100006381, 004781122013 (nepremičnine
pod točko 1.) in 004782512013-… (zaporedna številka
nepremičnine pod točko 2.-5.). Varščino je potrebno
vplačati najkasneje do vključno 14. 2. 2014. Varščina
bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru,
da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko Občina Izola obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
Dražbo vodi predsednica Komisije za izvedbo
postopkov javne dražbe, imenovana s sklepom župana, odv. Monika Mavsar (v nadaljevanju komisija)
ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat
komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet
javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
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 spore reši komisija.
Občina Izola lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve
pogodbe, stroške postopka, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške
notarskih storitev ter stroške za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin
in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se
uporabljajo določbe 20. in 21. člena ZSPDSLS.
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu
za upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola,
tel. 05/66-00-232, v času uradnih ur.
Občina Izola
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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 je nezazidano zemljišče: parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva, v izmeri 219 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška.
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,
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382,
z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno
služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje
in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom
Slovenije d.d. in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini parc. št. 361/2, k.o. Zgornja
Šiška z dne 21. 12. 2009, služnostna pravica prekopa in
izgradnje, stalnega vzdrževanja in obnavljanja plinovodnega priključka v dolžini 28,23 m, širini 1,5 m, v skupni
površini 42 m2, vključno z dostopom za vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo, v obsegu razvidnem iz 3. člena
te pogodbe v korist služnostnega upravičenca za čas
obstajanja plinskega priključka na predmetnem zemljišču za dobo 30 let v korist Raiffeisen Leasing d.o.o.,
Tivolska 30, Ljubljana.
Izklicna cena: 32.850,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba ne bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina pod točko 2.1. 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 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
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stninske 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 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 11. 2. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, za zemljišče parc.
št. 361/2, k.o. Zgornja Šiška.
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
– 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 Ljub
ljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »Plačilo varščine – parc. št. 361/2, k.o. Zgornja
Šiška«.
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 zemljišča pod točko 2.1., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76,
kontaktna oseba je Irena Plausteiner.
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«.
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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
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Razpisi delovnih mest
Ob-1134/14
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja po 53., 145., 43. ali
9. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 7. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku) pošljite do vključno 7. 2. 2014
na naslov Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča,
Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora k prijavi predložiti tudi program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko tudi kratek
življenjepis.
Kandidati/ke bodo prijeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča
Ob-1135/14
Svet Vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26, 1230
Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji
dne 15. 1. 2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma

mora kandidat/ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega
leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fotokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču, tudi izven kraja
prebivališča, zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Svet Vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26, 1230
Domžale, z oznako Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
vrtca za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Vrtca Urša, Domžale
Št. 7/2014

Ob-1161/14

Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva
ulica 120, 2313 Fram, na podlagi sklepa 11. seje z dne
3. 1. 2014 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2014 z mandatno
dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence (Ministrstvo za
pravosodje), potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo,
da zoper kandidata/ke ni uveden kazenski postopek pri
katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Vaše vloge sprejemamo do vključno 6. 2. 2014 na
zgornjem naslovu, s pripisom: »Razpis za ravnatelja –
Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Fram
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Druge objave
Ob-1131/14
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 25. 9. 2012, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23,
apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se nahaja
v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 2200-617/3-0,
2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica,
v deležu 560/10000-tin. Apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko
2200-1145-12 in se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je
zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je vpisan
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma Slovenije
d.d. z ID znakom nepremičnine 2200-1145-12, k.o. 2200
Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV,
ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
77.840,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme
je 950,00 EUR + DDV.
2. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28, počitniški
apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež skupnega hodnika. Etažna lastnina za stavbo ID 2200-838
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Na okrajnem sodišču v Radovljici se za stavbo vodi nepravdni postopek
pod opr. št. N3/2009. S strani GURS, geodetske pisarne
Radovljica, je bil izdan pravnomočni sklep o vpisu stavbe v kataster stavb, za počitniški apartma z ID znakom
2200-838-94 (površine 28,5 m2) ter za pripadajoči skupni hodnik (površine 9,2 m2) z ID znakom 2200-838-101,
obe k.o. Bohinjska Bistrica. Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma stoji na zemljišču z ID znakom
2200-288/6, 2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6, vse
k.o. 2200 Bohinjska Bistrica.
Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki
se prodaja, in vhod v tehnološke prostore Telekom
Slovenije,d.d. funkcionalno možen le iz skupnega hodnika, ostane po prodaji skupni hodnik v lasti Telekom
Slovenije, d.d. (v deležu 78/100 oziroma 7,2 m2) in v lasti kupca – novega lastnika apartmaja (v deležu 22/100
oziroma 2,0 m2).
Objekt v katerem se nahaja apartma je zgrajen leta
1985; objekt je priključen na električno, vodovodno in
kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV; ogrevanje je centralno radiatorsko za celoten objekt.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
44.225,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme
je 440,00 EUR + DDV.
3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2,
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena
leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005.
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče)
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja
delež 994/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495- 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
57.120,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.500,00 EUR + DDV.
4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3,
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena
leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005.
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice
Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče),
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja
delež 913/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
52.480,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.100,00 EUR + DDV.
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5. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosobno
stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, dnevna
soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet)
v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID znakom
nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na zemljišču z ID
znakom nepremičnine 105-1307/0-0, k.o. 105 Murska
Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe,
ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje ni vpisano v zemljiški knjigi; prodajalec razpolaga s kopijo kupoprodajne
prodajne pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo
ureditev lastniških listin za vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev
prodajane nepremičnine.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
39.245,00 EUR.
6. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju
objekta na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice.
Predmetni poslovni prostor je sestavni del poslovnega prostora z ID znakom nepremičnine 1115-1252-19,
površine 540,94 m2, ki je v lasti Telekom Slovenije,
d.d. do 78/100. Ta se nahaja v stavbi z identifikacijsko
številko stavbe 1115-1252, stoječi na zemljiščih z ID
znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 1115-371/21-0,
1115-1371/22-0,1115-430/3-0,
1115-431/3-0,
1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 1115 Slovenske
Konjice. Nepremičnina, ki se prodaja, poslovni prostor,
v izmeri 41,91 m2 v pritličju objekta, predstavlja le del
preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe z ID
znakom nepremičnine 1115-1252-19, katerega površina
znaša 421,99 m2 in predstavlja delež 10/100 preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe. Potencialnemu
kupcu, kot etažnemu lastniku nepremičnine, pripada
skupaj z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi sorazmerni delež na zemljišču, skupnih delih in napravah
v objektu, ki predstavlja 16/1000-tin od celote. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta
1985; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško
in servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo električno,
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno
iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti sistem ogrevanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna mesta za dobavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati
spremembo etažnega elaborata.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
28.800,00 EUR.
7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje),
na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano
v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina
Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stavbišče, dvorišče) v deležu 9540/100000
oziroma skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in
1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno,
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda ...) za potrebe predmetnega poslovnega prostora.
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Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
34.480,00 EUR.
8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871- 1662/0-1,
k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremičnine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo;
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda,
kanalizacija, ogrevanje …).
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
186.240,00,00 EUR.
9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi
tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in
funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije,
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 131.200,00 EUR.
10. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2 v 2.
nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica;
nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju
so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81,
k.o. Nova Gorica ter drugo parkirno mesto z oznako
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je
zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene
oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega
kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe
najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice
najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne
pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 216.800,00 EUR.
11. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2
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na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0
(travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče – odprto skladišče površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-14/3 -0 (odprto skladišče površine
1.565 m2) in na zemljišču z ID znakom nepremičnine
2120-17/6 -0 (pot površine 255 m2), vse k.o. 2120Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo
skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 1.016.073,00 EUR.
12. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo
del poslovne stavbe “B” z IDŠ 2120-574 in skladišče
odpadnih olj z IDŠ 2120 -818 ter sorazmerni del pripadajočega zemljišča–stavbišča s parcelno številko 28/5
(površine 865,16 m2) z ID znakom 2120-28/5-0 in enakim deležem zemljišča–dvorišča (del od 2/3 dvorišča)
s parcelno številko 31/3 (površina 2.406,79 m2) z ID
znakom 2120-31/3-0, vse k.o. 2120 Primskovo, v deležu
do 9.710/10.000.
Poslovni prostori v poslovni stavbi B, so v času objave zasedeni in bodo v primeru sklenitve kupoprodajne
pogodbe (prodaje) izpraznjeni najpozneje v šestih mescih od sklenitve pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem teh nepremičnin.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 1.080.000,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja
pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 20. 2. 2014. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje
do vključno 20. 2. 2014, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače
in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati
naslednje podatke oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko),
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero
kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne
cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka
računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev)
in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – počitniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 4),
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d.
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 10_ Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 4),
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B (ki so predmet prodaje) zasedeni in bo vselitev vanje možna najpozneje v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem
(v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno
št. 12_ Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem
premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje)
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške
prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje
do 31. 3. 2014.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino
v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene
cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od
ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo:
– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan,
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana.
– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na
tel. 01/234-13-68, ga. Jana.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 340-2/2012-2304
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Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
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list RS, 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljub
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Opis predmeta prodaje
Prodaja se les na panju v šestih posamičnih sklopih, in sicer:
– Sklop 1
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 3571/45, k.o.
Mozelj) po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0405-A029/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 406 dreves iglavcev
in 295 dreves listavcev oziroma 151 m3 bruto iglavcev
in 221 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 372 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 2
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 310/3 in 310/5
(obe) k.o. Koprivnik), po Odločbi o odobritvi poseka
izbranih dreves št. 3408-06-0405-A030/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 8
dreves iglavcev in 357 dreves listavcev oziroma 27 m3
bruto iglavcev in 433 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša
460 m3 bruto odkazanega drevja.
– Sklop 3
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1524/60, k.o.
Spodnji Log), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih
dreves št. 3408-06-1003-A016/12, ki jo je izdal Zavod za
gozdove Slovenije, s katero se prodaja 6 dreves iglavcev in 277 dreves listavcev oziroma 9,7 m3 bruto iglavcev in 124 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 133,7 m3
bruto odkazanega drevja.
– Sklop 4
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 992/1, k.o.
Škrilj), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-2504-A016/13, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 172 dreves iglavcev
in 1365 dreves listavcev oziroma 493 m3 bruto iglavcev
in 390 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 883 m3 bruto
odkazanega drevja.
Za vstop v vojaško bazo je potrebno pridobiti dovoljenje MORS.
– Sklop 5
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1484/1, k.o.
Borovec), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-1006-A018/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 247 dreves iglavcev in
1365 dreves listavcev oziroma 525 m3 bruto iglavcev in
1485 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 2010 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 6
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2203, 2204/6
in 2204/7 (vse) k.o. Kočevje), na območju romskega naselja Trata. Romsko naselje Trata se nahaja na območju
stavbnih zemljišč (z veljavnim prostorskim aktom opredeljena kot stavbna zemljišča namenjena proizvodnim
dejavnostim z oznako P5/P1), zato za navedeno območje ni potrebna Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Na podlagi
odkazilnega manuala, ki ga je izdal Zavod za gozdove
Slovenije, se prodaja 2 drevesa iglavcev in 223 dreves
listavcev oziroma 1,27 m3 bruto iglavcev in 358,77 m3
bruto listavcev, kar skupaj znaša 360,04 m3 bruto odkazanega drevja.
Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
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Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena
najkasneje do 31. 12. 2014.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa
na panju.
4. Izhodiščna cena
Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:
– za sklop 1:
6.305,77 EUR,
– za sklop 2: 14.688,85 EUR,
– za sklop 3:
3.386,19 EUR,
– za sklop 4: 27.899,36 EUR,
– za sklop 5: 67.236,42 EUR,
– za sklop 6:
9.508,26 EUR.
V izhodiščnih cenah ni zajet DDV, ki ga plača kupec.
Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost
(DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve
računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina celotne kupnine spremeni v primeru spremembe stopnje
DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni
pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno.
6. Vplačilo varščine
Varščina znaša:
– za sklop 1:
630,58 EUR,
– za sklop 2:
1.468,89 EUR,
– za sklop 3:
338,62 EUR,
– za sklop 4:
2.789,94 EUR,
– za sklop 5:
6.723,64 EUR,
– za sklop 6:
950,83 EUR.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les na
panju januar 2014, za Sklop ___« (dopolniti s številko
sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posamezne sklope najkasneje do 10. 2. 2014, do 9. ure. Vplačilo
varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti
priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto
in se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop
priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti
manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški
v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca).
Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so
potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika.
Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za
gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb.
Odločbe z manuali oziroma samo manuali so sestavni
del razpisne dokumentacije.
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Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih
gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi
registrirano in usposobljeno podjetje.
Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo, da ima oseba (fizična ali pravna)
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje,
– obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu),
– obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene),
– obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo poseka in spravila lesa,
– obr. 4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
– obr. 5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi
poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije,
– obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,
– osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo,
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe.
Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu.
Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti
izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti glede registriranosti in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev
kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje. V tem
primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo
ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden,
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za
posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
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Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za
posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku
8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe,
lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na
posamezno ponudbo traja vse do vključno 31. 3. 2014.
13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana
varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo ločeno – za
vsak posamezni sklop posebej (z vsemi zahtevanimi
dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno po pošti
na naslov občine ali osebno na vložišče občine do 10. 2.
2014 do 10. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz
postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju januar
2014, za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne
odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, dne 10. 2. 2014 ob 12. uri. Odpiranje ponudb
bo zaporedno glede na številko sklopa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla
(podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti,
prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije
in ogled
Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine
Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb.
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
pošljete na elektronski naslov: ana.adamic@kocevje.si.
Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na
pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.
17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje
Ob-1157/14
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu
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z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju ZSPDSLS), Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; v nadaljevanju:
Uredba) objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice
v Občini Izola po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev
stavbne pravice:
Z javnim razpisom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiščih v Občini Izola. Stavbna pravica je pravica na podlagi katere
lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti zgradbo
nad in pod zemljiščem, in sicer (predmet javnega razpisa):
I. Predmet pridobitve stavbne pravice v Občini Izola
so sledeča zemljišča:
a) Nepremičnina parc. št. 1092/2, k.o. Izola, v naravi stavba s stavbiščem, v izmeri 260,00 m2, ID znak:
2626-817, na naslovu Spinčičeva ulica 3, 6310 Izola:
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-1,
v izmeri 51,29 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi
etaži,
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-2,
v izmeri 91,35 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi
etaži,
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-3,
v izmeri 70,00 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi
etaži,
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-5,
v izmeri 32,93 m2, poslovni prostor, locirano v prvi etaži,
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-6,
v izmeri 2,00 m2, skladišče, locirano v prvi etaži,
– kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-7,
v izmeri 56,94 m2, skupni prostor, locirano v prvi, drugi
in tretji etaži,
b) Nepremičnina s parc. št. 1092/3, k.o. Izola, v naravi gospodarsko poslopje, v izmeri 7,00 m2, ID znak:
2626-1092-3
c) Nepremičnina parc. št. 1101, k.o. Izola, stavba
št. 2626-896, v naravi stavba s stavbiščem, v izmeri
57 m2, kjer je del nepremičnine ID znak: 2626-896-3
stanovanje, v izmeri 88,28 m2, lociranega v prvi in drugi
etaži objekta, na naslovu Veliki trg 3, 6310 Izola.
Namen podelitve stavbne pravice: izgradnja družinskega hotela in drugih spremljajočih dejavnosti.
3. Posebne omejitve in drugi pogoji
Stavbna pravica se podeljuje na objektih (zemljiščih), ki se nahajajo v območju spomenika Izola-Mestno
jedro (EŠD 193) in arheološkega najdišča Izola mesto
(EŠD 194), zato zanje velja posebni varstveni režim,
skladno s kulturnovarstvenimi smernicami objekta št.
P/V-1941/1-12, ki jih je dne 28. 9. 2012 izdal Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Piran. Navedeni kulturnovarstveni pogoji so del razpisne dokumentacije.
Stavbna pravica se dodeljuje na delu objekta – izbrani ponudnik bo morebitno prenovo objekta izvajal
v dogovoru z etažnim lastnikom poslovnega prostora
v pritličju.
Ponudnik mora k svoji prijavi predložiti poslovni
načrt oziroma idejno zasnovo projekta z opisom dela
ter prikaz parkirnih površin, ki jih bo potreboval za svojo
dejavnost. Na Velikem trgu ni možno pridobiti dodatnih
parkirnih mest za potrebe delovanja družinskega hotela.
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Ponudnik bo 24 mesecev po pridobitvi uporabnega
dovoljenja za družinski hotel pozvan k predložitvi ustreznih dokazil o zaposlitvah, skladno s številom zaposlenih, ki jih je navedel v svoji prijavi. Za vsako neizpolnjeno
delovno mesto je ponudnik dolžan plačati 5.000,00 EUR
pogodbene kazni za vsako leto do izpolnitve navedenega pogoja oziroma števila zaposlitev, ki jih je navedel
v svoji prijavi.
4. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je pridobitev stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je pogodba
o ustanovitvi stavbne pravice pri čemer pa stavbna pravica dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.
5. Izhodiščno nadomestilo
Nadomestilo za stavbno pravico se plača v 50 letnih
obrokih, prvi z zapadlostjo v 8 dneh po podpisu pogodbe.
Izhodiščno nadomestilo znaša 11.520,00 EUR/letno
in se plačuje v štirih obrokih.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bilo določeno na podlagi
opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca
za gradbeno stroko.
Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi nadomestilo
najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.
Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino
pogodbe.
6. Čas trajanja in prenehanje stavbne pravice
Stavbna pravica se po tem javnem razpisu podeli
za 50 let.
Stavbna pravica iz prvega odstavka tega člena se
lahko po poteku 50 let izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba
sestavina nepremičnine (zemljišča) ter last lastnika zemljišča.
Ob prenehanju stavbne pravice, občina povrne lastniku stavbe nadomestilo v višini polovice povečanja
tržne vrednosti nepremičnine.
7. Ogled objektov, ki so predmet javnega razpisa
Objekte, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z vodjo Urada za
upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič Močibob.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za upravljanje
z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola ali po
tel. 05/660-02-99 v času uradnih ur, kontaktna oseba
Patricija Fabijančič Močibob, elektronski naslov patricija.fabijancic-mocibob@izola.si.
8. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik
je
dolžan
vplačati
varščino
v višini 6.000,00 EUR na račun Občine Izola, TRR št.:
1240-0100006381, sklic 00 4783902007. Neizbranim
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne
podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu
najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi
dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
6.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani: http://www.izola.si.
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Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi
osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času
uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za stavbno pravico«, najpozneje
do 3. 3. 2014 do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče
oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece
od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Merila in pogoji
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe prodaje;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno
zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini v višini 6.000,00 EUR
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381;
– podpisan vzorec pogodbe;
– parafirane/podpisane kulturnovarstvene pogoje;
– idejno zasnovo (prikaz) parkirnih površin, ki jih bo
ponudnik potreboval za svojo dejavnost;
– poslovni načrt, ki bo vseboval tudi prikaz dela in
število novih delovnih mest.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
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Najvišje možno št. točk

1 Število delovnih mest:
Vsako delovno mesto = 10 točk

Ni omejeno

2 Primernost poslovnega načrta in sicer:
1. Oprema višje kakovosti velikost sob,
wireless, telefon, TV, klima, dvigala
1.1 Oprema višje kakovosti velikost sob,
wireless, telefon, TV, klima, dvigalo
1.2 Oprema višje kakovosti velikost sob,
telefon, TV, klima
1.3 Oprema višje kakovosti velikost sob,
telefon, TV,
2. Obratovalni čas, ponudba
2.1 Program ponudbe zagotavlja ponudbo 24
ur, center dobrega počutja in druge storitve za
goste
2.2 Program penzionske ponudbe
2.3. Program ponudba B&B
3. Ureditev parkiranja
3.1. št. parkirnih mest na parkirišču
– ne zagotavlja parkiranja 0
– od 1-5 parkirnih mest 2
– od 6-10 parkirnih mest 4
– nad 10 parkirnih mest 5
3.2. ureditev mirujočega prometa: povezava
parkirišča s hotelom:
– hotel zagotavlja povezavo s parkiriščem 2
točki
– hotel zagotavlja povezavo s parkiriščem z el.
vozilom 5 točk
4. Originalnost in inovativnost pri opremi sob
max 10 točk
5. skrb za okolje/energetska varčnost
– varčevanje z vodo (wc splakovalniki z
vgrajenim varčnim sistemom porabe vode) 3
– toplotna črpalka 2
– varčevanje z energijo (razsvetljava z led
tehnologijo) 5

50 točk
1

5

10
x

x
x
x

x

x

3 Višina ponujenega nadomestila:
– nadomestilo je višje od izhodiščnega – vsakih 200 EUR= 1 točka
– nadomestilo je enako izhodiščnem = 0 točk

Stavbna pravica se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk.
V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako najvišje število točk, se med njima izvede pogajanja.
Nepremičnina bo dodeljena ponudniku, za katerega
bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in zbral najvišje število točk. Izbrani
ponudnik bo moral skleniti pogodbo v roku 30 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem
primeru komisija ponudbe ne bo upoštevala.
Izbrani ponudnik je poleg ponujenega nadomestila
dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči davek,
overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne
pravice v zemljiško knjigo.
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10. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba,
državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko
pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem
na področju evropskega gospodarskega prostora (EU,
EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav,
fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo
biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi
bremeni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba
v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa
plača izbrani ponudnik.
11. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 5. 3. 2014,
s pričetkom ob 15.30, v pritlični sejni sobi Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, Izola.
Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo
komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni
ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.
12. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa sprejme
sklep o izboru imetnika stavbne pravice pristojni organ
za vodenje postopka javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
13. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola
lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 478-282/2013

Ob-1168/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, v nadaljevanju Uredba),
Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 in 2014
(Uradne objave Občine Izola št. 25/2012, v nadaljevanju
Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2013 in 2014 s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola.

2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnine s parc. št. 2413/1, po geodetskih
podatkih njiva, v izmeri 256 m2, parc. št. 2413/2, po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 1 m2, parc. št. 2414/1,
po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 754 m2, parc.
št. 2415 po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 471 m2,
parc. št. 2416/1 po geodetskih podatkih njiva, v izmeri
889 m2, vse k.o. Izola – prostorska enota I, po izhodiščni ceni 147,65 EUR/m2 (350.078,15 EUR); nepremičnine so zasedene;
b) Nepremičnine s parc. št. 2423/1, po geodetskih
podatkih vinograd, v izmeri 854 m2, s parc. št. 2424/1,
po geodetskih podatkih ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 894 m2 in s parc. št. 2427/1, po geodetskih podatkih vinograd, v izmeri 136 m2, vse k.o. Izola – prostorska enota G, po izhodiščni ceni 147,65 EUR/m2
(278.172,60 EUR);
c) Nepremičnina s parc. št. 2510/25, k.o. Izola, po
geodetskih podatkih njiva, v izmeri 1263 m2, po izhodiščni ceni 280,00 EUR/m2;
d) Nepremičnini s parc. št. 1801/6, k.o. Izola, po
geodetskih podatkih zemljišče pod stavbo, v izmeri
521 m2 in dvorišče, v izmeri 1180 m2, skupno 1701 m2
ter s parc. št. 1807/4, k.o. Izola, po geodetskih podatkih vinograd, v izmeri 16 m2, po izhodiščni ceni
238.663,00 EUR oziroma 139,00 EUR/m2; nepremičnini sta obremenjeni s stavbno pravico – imetnik stavbne
pravice, ki je hkrati lastnik objekta na predmetnih nepremičninah, ima predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor
ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino
pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se
med njima, skladno z 35. členom ZSPDSLS, izvede
pogajanja.
Občina Izola ni lastnica nepremičnine s parc.
št. 2411/1, k.o. Izola, po geodetskih podatkih vodotok, v izmeri 29 m2, ki je sestavni del prostorske enote
G ter nepremičnine s parc. št. 605/18, k.o. Cetore,
po geodetskih podatkih cesta, v izmeri 12 m2 in parc.
št. 2412/1, k.o. Izola, po geodetskih podatkih pot, v izmeri 1 m2, ki je sestavni del prostorske enote I, zato
navedene nepremičnine niso predmet prodaje.
3) Merila in ocenitev ponudb
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija
za nepremičnine pod točko »a in b« še upoštevala
naslednje kriterije:
– višina ponujene kupnine,
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedeža
družbe,
– ekološko usmerjena dejavnost, skrb za okolje.
– predvideno število novih delovnih mest,
– višina dodane vrednosti na novo delovno mesto.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov za nepremičnini pod točko »a«
in »b«:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1
2
3

4
5

Št.

Merila
Višina ponujene kupnine
– ponujena kupnina je višja od izhodiščne cene- vsakih 100 EUR = 1 točka
– ponujena kupnina je enaka izhodiščni ceni = 0 točk
Sedež družbe/stalno prebivališče v Občini Izola (50 točk)
Ekološko usmerjena dejavnost, skrb za zaposlene
Vzpostavljen sistem obvladovanja kakovosti ISO 9001=10 točk
Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem ISO 14001=20 točk
Vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu OHSAS
1800=20 točk
Predvideno število novih delovnih mest (vsako novo del. mesto=10 točk)
Višina dodane vrednosti na novo delovno mesto
Kriterij pod točko 5 – ponudbe bodo razvrščene po
padajočem vrstnem redu glede na višino dodane vrednosti in sicer bo ponudnik, ki bo imel najvišjo dodano
vrednost ocenjen s 50 točkami, tisti, ki bo imel najnižjo
dodano vrednost pa ne bo prejel nobene točke.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik,
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje
število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov
dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove
ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu
končno odločitev.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nepremičnino pod točko »c in d« je edini kriterij višina ponujene
kupnine.
4) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje:
Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske
pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine se prodajajo
po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina/e bodo
prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem
primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime.
5) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa: dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3,
Izola ali po tel. 05/660-02-32, kontaktna oseba Stefanija
Rajčić Sedlarević ali Vodja UUOP Patricija Fabijančič
Močibob 05/660-02-35, elektronski naslov: posta.oizola@izola.si.
6) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini
10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.:
01240-0100006381, sklic 00 4782822013. Neizbranim
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne
podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
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varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi
dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
10 % od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani: http://www.izola.si, oglasna deska ter novice in
obvestila.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi
osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času
uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod
točko »a/b/c/d«, najpozneje do 14. 2. 2014 do 24. ure,
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov
ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem
času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece
od dneva zaključka razpisnega roka.
7) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo
biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi
bremeni.
8) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 21. 2. 2014 ob 13. uri, v prostorih
sejne sobe Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina
Kristana 1, Izola. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
komisija ne bo upoštevala.
9) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
10) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
11) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola
lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Ob-1171/14
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, ki
jo zastopa direktor zavoda prim. Jani Dernič, na podlagi 20. člena v zvezi z 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 46. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11 in
24/13) ter v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije, objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v poslovni zgradbi
Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, 6310 Izola,
v najem
1. Organizator javnega razpisa za zbiranje ponudb
(upravljavec): Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola
6310.
2. Povabilo za sodelovanje na javnem razpisu
Javni razpis je objavljen na spletni strani, www.
sb-izola.si in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo celotno dokumentacijo v okviru predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola, www.
sb-izola.si.
Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna
pojasnila v zvezi z javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: elena.beskovnik@sbi-izola.si,
s pripisom »Najem poslovnega prostora za namene
kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki
bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan
odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo
organizator objavil na spletni strani: www.sb-izola.si
in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del
javnega razpisa.
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na
Javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti
ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in
je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba) ter
ostale listine, ki jih predvideva javni razpis.
Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po
javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili
vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne
bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa
javni razpis ali bodo manjkale priloge k ponudbi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovni
zgradbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310,
z oznako ID 2715-85/0-0 (parc. št. 85/0, k.o. Cetore),
in sestoji iz:
a)
– oddelek z 19. bolniškimi posteljami, ki se nahaja
v pritličju stavbe, skupaj 378,10 m2 specificirano:
– 3 bolniške sobe površine 40,35 m2 (vsaka s petimi posteljami); (x 3 = 121,05 m2);
– 2 bolniški sobi površine 24,65 m2 (vsaka z dvema posteljama); (x 2 = 49,30 m2);
– vsaka bolniška soba ima tudi lastne sanitarije
površine 1,95 m2; (x 5 = 9,75 m2);
– dve ordinaciji površine 16,25 m2 vsaka; (x 2 =
32,50 m2);
– dnevni prostor, v velikosti 26,65 m2;
– čajno kuhinjo, velikosti 9,75 m2;
– sestrsko bazo, velikosti 8,00 m2;
– prostor za sestre, velikosti 8,10 m2;
– urinarij 11,80 m2;
– čistilni servis 6,70 m2;
– WC za osebje 4,50 m2;
– sprejemni pult 10 m2;
– hodnik 80 m2;
– prostori invazivne diagnostike srčnih bolezni skupaj 53,20 m2 (predprostor, slikanje, komandni prostor,
razdelilec); prostor se nahaja v dejavnosti radiologije;
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– ena operacijska dvorana, t.j operacijska dvorana
št. 5, ki se nahaja v okviru centralnega operacijskega
bloka v II. nadstropju stavbe, v izmeri 39,90 m2;
– skladiščni prostor v kleti stavbe, v izmeri 70,56 m2;
– prostor za intenzivno terapijo, ki se nahaja v II.
nadstropju stavbe, v izmeri 70,50 m2; prostor se nahaja
v neposredni bližini COBa, zahtevani so posebni klimatski pogoji, zagotovljena je dobava in poraba vseh
medicinskih plinov (kisik, oksidul, vakum, zrak);
tako, da je skupna površina teh prostorov 612,26 m2
in
b) souporaba skupnih prostorov v operacijskem
bloku v površini 1002,03 m2, s tem, da je pripadajoči
delež skupnih prostorov, ki odpade na najeto površino 100,20 m2.
Izklicna1 mesečna najemnina:
– za prostore pod točko a) znaša 23,00 EUR na
kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša
mesečno 14.081,98 EUR brez vključenega DDV;
– za prostore pod točko b) znaša 11,50 EUR na
kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša
mesečno 1.152,30 EUR brez vključenega DDV.
Skupna izklicna mesečna najemnina za najem poslovnega prostora je 15.234,28 EUR brez vključenega
DDV.
Skupna izklicna letna najemnina za najem poslovnega prostora je 182.811,36 EUR brez vključenega
DDV.
Cena najema se indeksira z gradbenim indeksom.
Če indeks na letni ravni narase za 2 % in več, se cena
najemnine in souporabe uskladi skladno z rastjo in
deksa.
Najemnina, katero bo dolžan plačati najemnik iz
naslova najema poslovnega prostora, je določena v neto
znesku. Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega
prostora.
Najemnik bo dolžan plačati najemnino za obdobje
1. leta v naprej, v enkratnem znesku. Najemnik bo najemnino za obdobje 1. leta plačal na podlagi računa,
ki ga bo upravljavec izstavil najemniku v roku 5 dni od
sklenitve najemne pogodbe.
Najemnik bo najemnino po obdobju 1. leta najema
plačeval mesečno za tekoči mesec, na podlagi računa,
ki ga bo upravljavec izstavil do 10. v mesecu.
Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za
opravljanja specialističnih zdravstvenih storitev – na
področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne
diagnostike. Ponudnik mora imeti pridobljeno koncesijo
ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje specialistične zdravstvene storitve – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike.
4. Vrsta pravnega posla: javni razpis je namenjen temu, da pride do oddaje nepremičnine v najem
z javnim zbiranjem ponudb s ciljem sklenitve najemne
pogodbe.
5. Čas trajanja najema: nepremičnina bo oddana
v najem za določen čas 4 let, s 6-mesečnim odpovednim
rokom, z možnostjo podaljšanja.
6. Drugi pogoji javnega razpisa
Ponudnik ne more podati ponudbe, ki bi obsegala
najem le nekaterih prostorov, ki so predmet najema
oziroma ponudbe, ki bi obsegala le določeno časovno
obdobje npr. dva tedna/mesec oziroma deset mesecev.
Ponudba mora obsegati celotno razpisano obdobje, za
vse prostore, ki so predmet tega razpisa.
1
Izklicna najemnina je najmanjši znesek najemnine, ki
ga ponudnik lahko ponudi.
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Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Splošne bolnišnice
Izola.
Ponudnik mora Splošni bolnišnici Izola dopustiti
souporabo opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
Zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ne sme biti uveden kazenski postopek in ne sme biti
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed
postopkov prisilnega prenehanja.
7. Navodila za izdelavo ponudbe
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so
priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili
in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Priloge,
ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki VII.
(vsebina ponudbe) razpisne dokumentacije javnega
razpisa.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini 10 % izklicne skupne letne najemnine, ki je določena za poslovni prostor – predmet najema, to je znesek 18.281,13 EUR, na podračun
Splošne bolnišnice Izola številka 01100-6030277118,
z obvezno navedbo sklicne številke 00 – 0000-017-2014.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od dneva sklenitve najemne
pogodbe z najemnikom. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil najemne pogodbe v roku v skladu
z javnim razpisom bo Splošna bolnišnica Izola zadržala
vplačano varščino.
Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka
roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka
za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih
sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb
izvedenih po poteku roka za oddajo ponudbe.
Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma
obliki in s prilogami, kot sledi:
4./1: Dokumentacija in listine v skladu z javnim
razpisom
– ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila
morajo biti izpolnjeni v skladu z javnim razpisom.
4./2: Ponudba
– ponudba-obrazec je priloga Javnega razpisa in
mora biti izpolnjena, kot to določa javni razpis.
4./3: Soglasje glede najemne pogodbe
– predlog najemne pogodbe mora biti parafiran
na vsaki strani, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša
s predlagano vsebino najemne pogodbe in izjavo da
jo bo podpisal v 8 dneh po pozivu v obliki notarskega
zapisa.
4./4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra,
v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe,
– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek
iz uradne evidence, v kateri je ponudnik vpisan, ki ni
starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
4./5: Potrdilo Davčnega urada RS o plačanih davkih
in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje
ponudbe.
4./6: Dokazilo, da zoper ponudnika in njegovega
zakonitega zastopnika ni uveden kazenski postopek in
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ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
4./7: Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
solventnosti, opravljanju dejavnosti, nekaznovanosti in
dopustitvi souporabe opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
4./8: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe
plačal varščino.
4./9: Dokazilo, iz katerega izhaja, da ima ponudnik
koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje dejavnosti specialistične zdravstvene storitve – na
področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne
diagnostike.
4./10: Dokazilo, iz katerega izhaja predviden letni
obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
– pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2013.
8. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno
s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem,
poslovni prostor za namene kardiovaskularne kirurgije
in invazivne srčne diagnostike« na naslov Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, katere morajo prispeti na navedeni naslov najpozneje do 11. 2. 2014 do
10. ure. Ponudbe se zbirajo pri Eleni Beškovnik.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 11. 2. 2014 ob 11. uri, na naslovu:
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, v prostorih sejne sobe v 3. nadstropju.
9. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika
Pri dodelitvi poslovnega prostora v najem oziroma
izbiri najugodnejšega ponudnika se izbere ponudnika, ki
izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa in je ponudil najvišjo skupno mesečno najemnino za predmet najema.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo
enako višino najemnine, bo komisija izbrala ponudnika,
ki bo izkazal večji predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo
enako višino najemnine in izkazala enak predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, bo komisija z njima oziroma z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih
pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega,
ki bo ponudil končno najvišjo mesečno najemnino.
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka
za oddajo ponudb.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 8. dni od dneva
poziva skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega
prostora v obliki notarskega zapisa, sicer se bo štelo, da
je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z javnim razpisom.
Splošna bolnišnica Izola
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Št.

Evidence sindikatov
Št. 101-60/2013-4

Ob-4556/13

Statut Sindikata Metalke trgovine, Dalmatinova
ulica 2, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 028-53/93-04/IO z dne 3. 5. 1993, in je vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 43, se z dnem 17. 12. 2013 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-10/2013

Ob-4597/13

Sindikat Ministrstva za obrambo južnoprimorske pokrajine, ki je vpisan v evidenco hrambe statutov
sindikatov pri Upravni enoti Postojna, pod zaporedno
št. 26/2000, se izbriše iz evidence.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1136/14
Ime medija:
1. DRUŽINA
2. NAŠA DRUŽINA
3. KAŽIPOT
4. SLOVENSKI ČAS
5. MAVRICA
6. NAŠA LUČ
7. CERKEV V SEDANJEM SVETU
8. BOŽJE OKOLJE
9. CERKVENI GLASBENIK
10. BESEDA MED NAMI
11. OZNANJEVALEC
12. COMMUNIO
13. JASLICE
14. ZGODOVINA BOŽJEGA LJUDSTVA
15. MAGNIFICAT
16. RADOVEDNEŽ
17. SLO, časi, kraji, ljudje – slovenski zgodovinski magazin
18. PRAZNIČNA DRUŽINA
Izdajatelj: DRUŽINA d.o.o., Krekov trg 1, SI- 1000
Ljubljana
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 %
delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, SI -1000
Ljubljana (26,76 %),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, SI -2000
Maribor (17,25 %),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI -6001 Koper
(33,3 %),
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23, SI – 3000
Celje (11,47 %),
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8001
Novo mesto (6,57 %),
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4,
9000 Murska Sobota (4,61 %).
Poslovodstvo izdajatelja: Antonio Martin Rode, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb,
Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Miroslav
Adam, Štefan Perčič.
Ob-1160/14
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100 % lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.
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Št.

Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-14-0018

Ob-1178/14

Območna geodetska uprava Novo mesto, Novo
mesto, Ljubljanska cesta 26, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin
– ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba US,
106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – odločba
US in 55/13 – ZUKD-1B) poziva osebe, ki menijo, da
so pravni nasledniki po verjetno umrli Tončki Zečevič,
solastnici parcele 1704 v katastrski občini 1476 Šentjernej, ki je bila v zemljiško knjigo leta 1923 vpisana
kot stanujoča na naslovu Zagreb, Barantanski jarek 44,
da se javijo v 30-ih dneh od objave oklica in vstopijo
v postopek ureditve meje, ki ga vodi geodetsko podjetje
Geosvet d.o.o., Grosuplje, PE Novo mesto, Novo mesto,
Ljubljanska cesta 26.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto
dne 13. 1. 2014
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Objave gospodarskih družb
Ob-1138/14
Na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1
podjetnik Trgovina Metka, Vladimir Kramberger s.p., naslov Prepolje 30, 2206 Marjeta na Dravskem polju, matična številka 3871657000, davčna številka SI49784781,
objavljam, da bom poslovanje svojega podjetja (s.p.)
prenesel na novo kapitalsko družbo - družbo z omejeno
odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi prenosa podjetnikovega podjetja. S prenosom poslovanja bodo prešle
na d.o.o. tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam kot
podjetnik v zvezi z s.p. Družba z omejeno odgovornostjo
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim s.p. Prenos poslovanja
se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva te objave.
Trgovina Metka, Vladimir Kramberger s.p.
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Št.

Zavarovanja terjatev
SV 96/14

Ob-1142/14

Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka,
opr. št. SV 96/14 z dne 15. 1. 2014, je bila nepremičnina
ident. št. 1728-98-14, ki je posamezni del stanovanjske
stavbe Mestni Trg 8, Ljubljana, v izmeri 276,69 m2, ki
stoji na parc. št. 8, k.o. 1728 – Ljubljana mesto, last
Jasne Mihelj Coustaury iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 2002, sklenjene s prodajalcema Stankom in Valentino Kropušek iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna
skupina Banke Celje, matična številka 5026121000,
zaradi zavarovanja dodatnih kreditnih denarnih terjatev do družbe M & M Consulting, d.o.o., matična številka 1685716000, iz naslova razlik zaradi povečanja
pogodbene obrestne mere, ki od neodplačane glavnice
kredita 87.715,82 EUR od dne 20. 6. 2013 dalje znaša
6-mesečni Euribor + 4,2 % letno, od neodplačane glavnice kredita 558.945,56 EUR od dne 20. 12. 2013 dalje
znaša 6-mesečni Euribor + 4,2 % letno in od neodplačane glavnice kredita 60.000,00 EUR od dne 16. 4. 2012,
dalje znaša 6,5 % letno, s končnim rokom dospelosti
dne 20. 6. 2014.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 111370/2013

Os-1021/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, VL 111370/2013 z dne 9. 7. 2013 je bil dne
30. 10. 2013 opravljen rubež (zaznamba rubeža) dolžnikove nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 18, ki se nahaja v 7. nadstropju stavbe št. 169, na naslovu Kardeljeva cesta 68, Maribor,
v skupni izmeri 73,24 m2, s pripadajočo kletno shrambo,
v izmeri 1,78 m2 (na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 2/12-93 z dne 26. 8. 1993), v korist upnika Kommunio
podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Cesta
v Kleče 12, Ljubljana, za denarno terjatev 429,84 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 12. 2013
VL 111392/2013

Os-1022/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, VL 111392/2013 z dne 9. 7. 2013 je bil dne
30. 11. 2013 opravljen rubež (zaznamba rubeža) dolžnikove nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 18, ki se nahaja v 7. nadstropju stavbe št. 169, na naslovu Kardeljeva cesta 68, Maribor,
v skupni izmeri 73,24 m2, s pripadajočo kletno shrambo,
v izmeri 1,78 m2 (na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 2/12-93 z dne 26. 8. 1993), v korist upnika Etažni lastniki stavbe, Kardeljeva cesta 68, Maribor, za denarno
terjatev v višini 224,04 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 12. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 6/2013

Os-1020/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Irena Ujčić, Račice 72, 6244 Podgrad, 2. Valnea Duka, Kvedrova cesta 2, 6000 Koper,
zoper nasprotne udeležence: 1. Nelson Silvano Stupar,
5290 Pine Tree Dr., Miami Beach, Florida 33140, Združene države Amerike, 2. Mariucci Claudia Rossanda
Stupar, Av. El. Salvador, Qta. Sta. Maria, Las Acacias,
1040 Caracas, Venezuela, zaradi delitve solastnih nepremičnin (pcto 17.112,00 EUR), s sklepom z dne 3. 1.
2014 na podlagi prvega odstavka in 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), nasprotnima udeležencema z imenoma:
Nelson Silvano Stupar, 5290 Pine Tree Dr., Miami Beach, Florida 33140, Združene države Amerike in Mariucci Claudia Rossanda Stupar, Av. El. Salvador, Qta. Sta.
Maria, Las Acacias, 1040 Caracas, Venezuela, postavilo

začasno zastopnico notarko mag. Sonjo Železnik, Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica.
Začasna zastopnica bo nasprotna udeleženca zastopala vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali
njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 1. 2014
I P 1531/2013

Os-1031/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Katji
Ficko Dolžan, v pravdni zadevi tožeče stranke: Jožef
Beršnjak, Florjanska 44g, Sevnica, ki ga zastopa Žiga
Klun, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko: Dušan
Dolamič, Peter Pfenninger Strasse 35, 5020 Salzburg,
Avstrija, zaradi plačila 4.200,00 EUR s pripadki, dne
9. decembra 2013 sklenilo:
Odvetnico Heleno Primožič, Tavčarjeva 1, Ljub
ljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene
stranke v tej pravdni zadevi.
Za začasnega zastopnika tožene stranke se določi
Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2013
0963 I 1901/2010

Os-1041/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljub
ljana – dostava, proti dolžniku Draganu Kalinović, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
3.113,73 EUR s pripadki, sklenilo:
dolžniku Draganu Kalinoviću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Matiček Žumer,
Peričeva ulica 15, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2013
N 423/2013

Os-3923/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag.
Nini Jerin v nepravdni zadevi predlagateljice Suzane Bohorič, Jakopičeva 7, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Jure Srhoij, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca Miha Bohoriča, neznanega prebivališča, zaradi
določitve najemnika stanovanja, s sklepom z dne 18. 9.
2013 nasprotnemu udeležencu Mihi Bohoriču na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
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postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Tomaža Križmana, Trdinova 7, Ljubljana, ker je nasprotni udeleženec neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca
Miha Bohoriča zastopal vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2013

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, 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 3. 12. 2013

N 476/2012

D 68/2012

Os-4104/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi,
ki se vodi pod opr. št. N 476/2012, predlagatelja Nezir
Palamar, Kekčeva ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotno
udeleženko Ireno Kočar, naslov neznan, zaradi določitve najemnika stanovanja, s sklepom z dne 21. 8. 2013
nasprotni udeleženki Ireni Kočar, roj. 24. 10. 1963, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega prebivališča in
nima pooblaščenca, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Anžeta Lapajne, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo nasprotno udeleženko zastopal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2013
VL 71759/2013

Os-4340/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Dejanu Berdnik, Tröpolach 180, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tone
Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj Gradec, zaradi izterjave
1.729,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Berdnik, Tröpolach 180, 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. Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj Gradec.
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 21. 11. 2013
I 1801/2013

Os-4518/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Samiru Smlatić, Polje, cesta VI 010, Ljub
ljana – Polje, zaradi izterjave nadomestila preživnine,
sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan
Celar, Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana.

Oklici dedičem
Os-3929/13

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščinski postopek po pokojni Račič Štefaniji, rojeni 29. 11.
1931, nazadnje stanujoči Župeča vas 43, Cerklje ob
Krki, ki je umrla dne 24. 12. 2011.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Račič Štefaniji, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 10. 2013
D 350/2013

Os-4423/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Margareti Paher, hčeri Franca Manfreda, rojeni 11. 6. 1943, državljanki Republike
Slovenije, upokojenki, razvezani, nazadnje stanujoči
Keršova ulica 5, Vojnik, umrli dne 13. 4. 2013.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo
dedovanje po zakonu. Zapustnica je bila razvezana in
je imela sina Mitjo Paherja ter sina Aleksandra Narada,
ki sta se dedovanju po zapustnici odpovedala, tako da
ni drugih dedičev I. dednega reda.
Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci)
oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikove
babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in
bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi
osebni podatki) sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku
ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2013
D 114/2012

Os-4536/13

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojem Maksimilijanu Ržku, rojenem 20. 2.
1925, umrlem 1. 9. 2013, nazadnje stanujočem Partizanska ulica 8, Idrija.
Zapuščina po pok. Maksimilijanu Ržku obsega denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d. v višini 5.997,64
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USD in 3.009,75 EUR ter neizplačano pokojnino pri
ZPIZ (plačilo razlike po ZUJF-u).
Po do sedaj zbranih podatkih je zapustnik zapustil
sina, ki pride v poštev kot zakoniti dedič, katerega naslov pa ni znan.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave oklica v Uradnem listu RS, javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščinski postopek po pokojnem Maksimilijanu Ržku, na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo v času odločitve, zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 13. 12. 2013
D 126/2013

Os-1011/14

Matija Kocjančič, sin Giuseppeja, rojen 13. 3. 1877,
iz Milj, Italija, je dne 16. 11. 1942 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 1. 2014
D 128/2013

Os-1012/14

Peter Kocjančič, sin Giuseppeja iz Trsta, Italija, je
dne 5. 4. 1965 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 1. 2014
D 602/2013

Os-4660/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Jazbec Avgustu, do Leopolda, roj. 10. 6.
1909, z zadnjim stalnim prebivališčem Trst, Italija, ki je
umrl dne 20. 11. 1963.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi dediči po zap. pok. hčerki Jazbec Jolandi, ki sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 2013
O 55/1954

Os-1102/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Štefanu Ceglarju, pok. Štefana, roj. 2. 11. 1869, ki je
umrl dne 20. 12. 1953, z zadnjim bivališčem Obrov 19,
6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 1. 2014
D 176/2013

Os-1030/14

Pred Okrajnim sodišče v Slovenskih Konjicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Lamutu, rojenem dne 10. 1. 1852, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Polene 10, Slovenske
Konjice, umrlem dne 3. 5. 1927.
Sodišču ni znano, ali je zapustnik zapustil še kaj
dedičev poleg zapustnikovega pravnuka Jožeta Kralja,
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čimprej, najkasneje pa v roku
1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča,
spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo
sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah
dne 18. 11. 2013
D 139/2013

Os-4499/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Lovru Vuku, rojenem
22. 10. 1944, z zadnjim bivališčem na naslovu ZPKZ
Dob, Slovenska vas 14, Mirna, sodišče poziva dediče
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po
pokojnem Vuk Lovrotu, 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 6. 12. 2013

Oklici pogrešanih
N 341/2011

Os-3449/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Janeza Budnarja, Zapoge 25, Vodice, roj. 1. 4. 1877, nazadnje stanujoč v Združenih državah Amerike, za mrtvega.
Pogrešani se je 8. junija 1903 odselil v Ameriko in
se ni več vrnil. Nobene vesti ni, kje se nahaja, oziroma
ali je živ, od njegovega rojstva pa je minilo 136 let.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Janeza Budnarja poziva, da se oglasi, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju pa, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču
v Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Artelj Simon, Pločanska ulica 11, Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št. 50500021009, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-333000
Erjavšek Marjan, Zagorica 20, Stahovica, zavarovalno polico, št. 700000093520, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnw-332999
Husanović Ajka, Aškerčeva 5A, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 6058147, izdala zavarovalnica GRAWE.
gnf-333016
Husanović Mehmed, Aškerčeva 5A, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 91-00-602951-2013, 11.053.902,
izdala zavarovalnica GRAWE. gnu-333001
Kosina Ksenja, Bobrova ulica 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500066504, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gni-333013
Kovač Jana, Ponova vas 72, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500079842, izdala zavarovalnica Adiatic
Slovenica. gnh-333014

AVALON TIM d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: AVALON
TIM d.o.o. Leskoškova c. 9e, Ljubljana, številka žiga
17. gni-332988
Bakija Tadej, Jakopičeva 21, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnc-332994
Darko Oblak s.p., Brege 41, Leskovec pri Krškem,
licenco, številka 009517/001, za vozilo MAN, registrska
številka KK*C3-299. gnq-333005
EUROLINIA d.o.o., Skorno 3E, Šmartno ob Paki,
osnovno licenco, številka GE004435/04118, za vozilo 013, registrska številka CE DP 180. gno-333007
Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15, Stranice, potrdilo za voznika Jeftimov Marjana, številka 011284/AČ61-2-7060/2012. gnn-333008
Greta Pušnik s.p., Ivenca 30, Vojnik, potrdili za
voznika Aleksandra Kitić, številka 010575/AD13-23300/2013, in voznika Renata Biazol, številka 010575/
SŠD13-2-2339/2013. gnj-332987

Krevzelj Valerija, Mariborska cesta 9, Dravograd,
zavarovalno polico, št. 70000036414, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-333009

Jelen Gašper, Gotovlje 47, Žalec, tahografsko voznikovo kartico, št. 1070500031065000, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pooblaščenec Cetis.
gns-333003

Osmanbašić Senadin, Leška cesta 7, Mežica, zavarovalno polico, št. 50500035252, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnl-333010

Kandare Roman, Zarečje 19, Ilirska Bistrica, voznikovo kartico, številka 1070500003721001, izdajatelj
Cetis d.d. gny-332997

Šumej Blaž, Ljubljanska cesta 27, Šentjur, zavarovalno polico, št. 50500068501, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gng-333015
Visenjak Gregor, Viška cesta 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500109299, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-332992

Spričevala preklicujejo
Boc Tina, Zupanova ul. 9, Ljub
ljana, indeks,
št. 18070591, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnd-332993
Grošelj Žan, Šmartinska cesta 17, Ljubljana, spričevalo 9. razreda, izdajatelj Cene Štupar, izdano leta
2010. gnk-333011
Hribar Tomaž, Periška cesta 7, Ljubljana - Dobrunje, spričevalo, o končani Osnovni šoli OŠ Karel Destovnik Kajuh. gnx-332998
Nanut Nina, Pod Brajdo 1, Tolmin, indeks,
št. 18070153, izdala Filozofska fakulteta. gnk-332986

Drugo preklicujejo
Adanič Primož, Renkovci 52A, Turnišče, študentsko
izkaznico, št. 81691485, izdala Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Maribor. gnz-332996

Kentrić Ermin, Bevkova cesta 1, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 63000043, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnp-333006
Kozlevčar Dušan, Velika Loka 6, Velika Loka, voznikovo kartico, št. 1070500035771000, veljavnost 8. 12.
2012, izdal CETIS. gng-332990
Krulič Joško, Kidričeva 14, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026164000. gnt-333002
Lavtižar Alja, Dvoržakova 11, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 20070154, izdala Pravna fakulteta, Ljub
ljana. gnb-332995
Ozmec Štefanija, Savska cesta 29, Ljub
ljana, izkaznico nepremičninskega posrednika, številka 0024300249, izdajatelj Ministrstvo za okolje in
prostor. gnj-333012
Rostan Vedran, Lucija, Liminjan 27A, Portorož Portorose, pomorsko knjižico, št. 000961, izdala Uprava
za pomorstvo. gnr-333004
Sabadžija Alja, Vrhe 60, Teharje, študentsko izkaznico, št. 18071111, izdala Filozofska fakulteta, Ljub
ljana. gnf-332991
TT TRANS d.o.o., Litijska cesta 12, Ljubljana, licenco skupnosti, št. GE005567/04961, za opravljanje prevoza blaga, za vozilo LJ-EG-439, številka
GE005567/04961/004, šasija 06XZZ48W120579, izdana pri GZS. gnh-332989
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