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Ob-1440/14

Sprememba javnega razpisa
podelitve koncesije storitev za projekt kotlovnica
Sveti Jurij ob Ščavnici
V besedilu javnega razpisa podelitve koncesije
storitev za projekt kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/14 pod št.
Ob-1093/14 in sprememba v Uradnem listu RS, št. 6/14
pod št. Ob-1186/14, se z namenom podaljšanja roka za
oddajo ponudb spremeni besedilo 11., 12. in 13. točke
tako, da se glasi:
»11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 26. 2. 2014
do 12. ure, v sprejemno pisarno Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih
ponudb bo 26. 2. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 5. 3.
2014.«
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Št. 430-21/2014

Ob-1442/14

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: koncendent) na
podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06), Koncesijskega akta o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo (Uradni list RS,
št. 6/14) ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo št. 430-21/2014, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 10/14, objava št. Ob-1355/14 objavlja
popravek
Javnega razpisa za podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo št. 430-21/2014
V prvotnem besedilu razpisa se v točki 1.12. Naslov
in rok za oddajo prijav ter javno odpiranje vlog popravi

datum, tako da se besedilo točke pravilno glasi: »Vloge morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov
koncendenta: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Končni rok za oddajo prijav je 3. 3. 2014 do 9. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku,
določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih
vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrneta
pošiljatelju.
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavitelj
v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano
vlogo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji ne morejo več spreminjati ali umikati vloge.
Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na
pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj na ovojnico napiše »Umik vloge« in ime javnega razpisa) ali spremembo vloge (prijavitelj na ovojnico napiše
»Sprememba vloge« in ime javnega razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno kateri del vloge
se spreminja in kateri del vloge ostaja nespremenjen.
Javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu koncendenta 3. 3. 2014 ob 10. uri.«
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1445/14
Pravne podlage:
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredba komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu
za regionalni razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba
1828/2006/ES),
– Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem social-
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nem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES),
– Operativni program razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne
21. 11. 2007),
– Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013
(št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US:
U-I-42/12-15, 21/13 – ZVRS-G in 47/13),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US:
U-I-81/11-12),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4, 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),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– 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),
– Sklep ministrstva za kulturo o začetku postopka
dne 24. 1. 2014,
– Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta
javni razpis za izbor operacij, št: OP RČV 4/3/12-0-MK,
z dne 12. 2. 2014, Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij Nove karierne perspektive II
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet in vsebinski sklopi javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu
zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni
vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot
specifične družbene skupine, ki jih bodo izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na
področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.
Cilji razpisa se skladajo s cilji Nacionalnega programa
za kulturo 2014–2017, in sicer: Večja prodaja kakovostnih knjig in revij; Priporočene vsebine kakovostne,
raznolike in dostopne ponudbe kulturno-umetnostne
vzgoje na vseh področjih kulture za različne ciljne skupine; Večji obseg produkcije na področju sodobnega
plesa in večja prepoznavnost sodobnega plesa; Boljša
organiziranost baletne stroke in arhivirana slovenska
baletna dediščina.
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Vsebinski skopi javnega razpisa zajemajo:
Sklop 1: Založništvo.
Spodbujanje zaposlovanja mladih na področju založništva, predvsem na področju spletnih portalov, ki
bodo omogočali celovito informiranje javnosti o aktualni
knjižni produkciji ter dogajanju na knjižnem trgu. Projekt bo omogočil informacijsko in promocijsko podporo
razvoju knjižnega trga.
Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja.
Spodbujanje zaposlovanja mladih umetnikov oziroma kulturnih delavcev na naslednjih deficitarnih področjih kulturno-umetnostne vzgoje:
a) film in
b) gledališče.
Namen razpisa je dodatno strokovno usposabljanje mladih umetnikov oziroma mladih kulturnih delavcev za izvajanje kulturno-vzgojnih dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju ter njihovo izvajanje različnih oblik
kulturno-vzgojnih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih
zavodih (VIZ) na kar največjem območju Slovenije
v okviru obveznega in razširjenega programa ter drugih
oblik organiziranega dela z otroki in mladino. Namen
razpisa je torej priti do osnov za nacionalni model
kulturno-umetnostne vzgoje na področju filma in gledališča. Namen razpisa je tudi povezovanje mladih
umetnikov, kulturnih delavcev, kulturnih ustanov in VIZ
(vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in javnih zavodov, ki
izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in
mladino). Projekt bo prispeval k oblikovanju modela
kulturno-umetnostne vzgoje, ki bo povečal dostopnost
kakovostnih kulturnih vsebin na širšem slovenskem
kulturnem prostoru, pomembno obogatil pedagoški
proces in s tem dvigoval zavest o pomenu kulture in
umetnosti za razvoj posameznika.
Sklop 3: Umetnost.
Spodbujanje zaposlovanja mladih na področju
umetnosti, in sicer ustvarjalcev na področju baleta in
sodobnega plesa. Namen razpisa je dvig kakovosti
produkcije in obsega postprodukcije sodobnega plesa,
oblikovanje podpornih projektov na področju sodobnega plesa (kulturno-umetnostna vzgoja, izobraževanja,
promocija …) in ustanovitev ansambla mladih baletnih
plesalcev.
3. Pomen izrazov
Upravičenci so nevladne kulturne organizacije,
javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost,
in javni skladi oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje za sodelovanje na razpisu.
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe,
ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja
dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.
Specifična družbena skupina so kategorija težko
zaposljivih mladostnikov (brezposelni in samozaposleni mladostniki), ki delujejo ali so dosegli izobrazbo za
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delovanje na področju kulture in imajo status brezposelnih oseb ali imajo status samozaposlenega v kulturi
ter na dan sklenitve zaposlitve ali avtorske pogodbe
niso presegli starosti 35 let.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbor upravičencev
med potencialnimi prijavitelji s ciljem dodelitve sredstev Evropskega socialnega sklada tistim operacijam,
ki v svojih načrtih, skladno z določili tega razpisa izkazujejo doseganje ciljev 3. prednostne usmeritve »Dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju
kulture in podpora njihovi socialni vključenosti« 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013.
Javni razpis je namenjen potencialnim prijaviteljem
– upravičencem skladno z opredelitvijo v točki 3 javnega razpisa, ki nameravajo pri izvajanju svoje dejavnosti v obdobju dveh let vključevati specifične družbene
skupine skladno z opredelitvijo v točki 3.
Cilji operacije
Javni razpis zasleduje naslednje cilje:
– večja zaposlenost in zaposljivost mladih na področju kulture, skladno s cilji Nacionalnega programa
za kulturo 2014–2017,
– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih
mladih ustvarjalcev do 35 let na področjih založništva,
kulturno-umetnostne vzgoje in umetnosti,
– spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc,
– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih
vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe,
– usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter
izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev
preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih
mladih v kulturi.
5. Pogoji za prijavo na javni razpis
5.1. Splošni pogoji za vse sklope
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2; v primeru, da
ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2);
– da prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega ali lokalnega proračuna ali iz
sredstev EU) (obvezno dokazilo: originalno podpisana
in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2);
– da je projekt prijavljen za izvajanje v obdobju od
leta 2014 do vključno 2015.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega oziroma več
vsebinskih sklopov. Prijavitelj se prijavi na vsak sklop,
oziroma na sklopu 2: Kulturno-umetnostna vzgoja na
vsako posamezno deficitarno področje tega sklopa,
z novo vlogo, ki mora biti poslana v ločeni kuverti.
5.2. Posebni pogoji
Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnjevati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen
vsebinski sklop.
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Sklop 1: Založništvo
– da s svojim delovanjem v obdobju zadnjih treh let
izkazujejo ciljno zastavljeno delo na področju promocije
knjige in bralne kulture,
– da v prijavljenem projektu zagotavljajo vzpostavitev in javno dostopno spletnega portala za celovito
informiranje javnosti o aktualni knjižni produkciji ter dogajanju na knjižnem trgu.
Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja
Posebni pogoji veljajo za vsako posamezno deficitarno področje kulturno-umetnostne vzgoje: a) film in
b) gledališče. Če prijavitelji prijavljajo projekte na obeh
deficitarnih področjih, morajo za vsak projekt posebej
zadostiti vsem naslednjim posebnim pogojem:
– da za posamezno deficitarno področje kulturno-umetnostne vzgoje prijavljajo projekt, v katerem bosta vsaj eno leto zaposlena vsaj dva mlada umetnika
oziroma kulturna delavca, ki delujeta na posameznem
deficitarnem področju umetnosti, pri čemer se štejejo
njihove skupne zaposlitve (šteje lahko tudi več zaposlitev za krajši čas oziroma krajši delovni čas) (obvezno
dokazilo: izjava prijavitelja o bruto zaposlitvi vsaj dveh
mladih umetnikov za vsaj eno leto);
– da prijavljajo projekt, ki omogoča mladim, novo
zaposlenim umetnikom izvajanje različnih kulturno-vzgojnih dejavnosti tudi v VIZ izven večjih mestnih
središč po vsej Sloveniji (obvezno dokazilo: izjave o sodelovanju VIZ izven večjih mestnih središč);
– da v projekt prednostno vključujejo kulturne ustanove z navedenih deficitarnih področij, ki omogočajo
mladim umetnikom sodelovanje z njimi v okviru projektov, ki jih umetniki izvajajo v VIZ (obvezno dokazilo:
izjave o sodelovanju kulturnih ustanov);
– da novo zaposlenim mladim v projektu zagotavljajo dodatno strokovno usposabljanje, prenos znanj in
izkušenj (obvezno dokazilo: izjave mentorjev, ki delujejo
na navedenih deficitarnih področjih kulturno-umetnostne vzgoje, ter izjave strokovnjakov s področja kulturno-umetnostne vzgoje).
Sklop 3: Umetnost
– da s svojim delovanjem v obdobju zadnjih treh
let izkazujejo načrtno vključevanje mladih ustvarjalcev
do 35 leta starosti (obvezno dokazilo: navedba vsaj 15
projektov oziroma programov, v katere so bili vključeni
mladi do 35 leta).
Upravičenci morajo predpisane splošne in posebne pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali pogojev razpisa, se vloga zavrže.
6. Merila za izbor prijaviteljev za vse sklope
6.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot
NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje.
Projekt je pravočasno prijavljen
Prijavitelj je upravičenca v skladu z določili 3. točke tega razpisa

goje

6.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo po-

Pravočasne in popolne prijave upravičenih pri
javiteljev bo ocenila Komisija za ocenjevanje prispelih
vlog na podlagi splošnih in posebnih meril za ocenjevanje.

DA
NE
izločitveno merilo
DA
NE
izločitveno merilo
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6.2.1. Splošna merila ZA VSE SKLOPE
MERILA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Reference prijavitelja v obdobju 2011–2013
Prispevek k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov
specifičnih družbenih skupin na področju kulture:
a) večja zaposlenost in zaposljivost mladih na področju kulture, skladno
s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, (5 točk)
b) spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja
kompetenc, (5 točk)
c) povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti
o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe, (5 točk)
d) usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti
do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in
samozaposlenih mladih v kulturi. (5 točk)
Prispevek h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov specifičnih
družbenih skupin na področju kulture (vsebinska utemeljenost načrta za
zaposlitev mladih v izvedbo projekta)
Prispevek projekta k uveljavljanju koncepta enakih možnosti predstavnikov
specifičnih družbenih skupin na področju kulture
Prispevek k trajnosti projekta
Ustreznost finančnega načrta
SKUPAJ

Največje možno
št. točk
5

Ocena

20

10
5
5
5
50

6.2.2. Posebna merila za posamezni sklop
Sklop 1: Založništvo
Največje možno
št. točk

MERILO
1.
2.
3.

4.

Zagotovitev povezovanja akterjev s področja knjige (do 9 = 0 točk; 10 -15
= 5 točk; več kot 16 = 10 točk)
Število vključenih knjižnih naslovov na portal na letni ravni (do 300 =
5 točk; 301 do 1000 = 10 točk; nad 1001 = 15 točk)
Predvideno število novih zaposlitev:
ena zaposlitev
10 točk
dve zaposlitvi in več
20 točk
Prispevek projekta k promociji oziroma večji prepoznavnosti
kakovostnih knjig in revij
SKUPAJ

Ocena

10
15
20
5
50

Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja (KUV)
Posebna merila veljajo za vsako posamezno deficitarno področje kulturno-umetnostne vzgoje: a) film in
b) gledališče.
MERILO

1.

2.

3.
4.

Vsebinska in organizacijska utemeljenost dodatnega strokovnega
usposabljanja mladih umetnikov v projektu:
– strokovno usposabljanje pred izvajanjem kulturno-vzgojnih dejavnosti
mladih umetnikov v VIZ (do 5 točk)
– mentorsko delo z mladimi umetniki (do 5 točk)
Kratkoročni učinki projekta:
– vključevanje večjega števila kulturnih ustanov z razpisanih področij
umetnosti (do 5 = 0 točk, več kot 6 = 5 točk)
– vključevanje večjega števila VIZ (do 10 = 0 točk, 11-15 = 5 točk; več kot
16 = 10 točk)
– število otrok, učencev oziroma dijakov, vključenih v projekt (do 500
=0 točk; 501-1500 = 5 točk; 1501 in več= 10 točk)
Predvideno število novih zaposlitev:
dve zaposlitvi
5 točk
tri in več zaposlitev
10 točk
Prispevek projekta k prepoznavnosti pomena gledališke oziroma filmske
vzgoje v vzgoji in izobraževanju

Največje možno
št. točk
10

25

10
5
50

Ocena

427
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Sklop 3: Umetnost – balet in sodobni ples
Največje možno
št. točk

MERILO
1.
2.
3.

4.

– upravičenost projekta glede na prijaviteljeve kadrovske in prostorske
zmožnosti in predviden obseg postprodukcije (dostopnost)
– število projektov na področju produkcije sodobnega plesa oziroma
baleta, ki vključujejo mlade plesalce
(do 4 projekte = 0 točk, 5-8 projektov = 5 točk, več kot 9 projektov =
10 točk)
Predvideno število novih zaposlitev:
do tri zaposlitve
10 točk
štiri do pet zaposlitev
15 točk
več kot šest zaposlitev
20 točk
Prispevek projekta k prepoznavnosti slovenskega sodobnega plesa ali
baleta
SKUPAJ

7. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami,
pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje
število možnih točk.
Skupno najvišje možno število doseženih točk po
sklopih je 100, pri čemer je za izvajanje operacij lahko
izbran prijavitelj, ki bo pri posameznem sklopu dosegel
najmanj 81 točk.
V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost
prijavitelju, ki bo na vsebinskih sklopih Sklop 1 in Sklop
3 v predvidene aktivnosti zajel večje število predstavnikov specifičnih družbenih skupin, na vsebinskem sklopu
Sklop 2 pa prijavitelju na posameznem deficitarnem
področju, ki bo predvidel vključitev večjega števila VIZ.
Na vsebinskem sklopu Sklop 1: Založništvo bo izbran predvidoma en prijavitelj.
Na vsebinskem sklopu Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja bo za vsako deficitarno področje:
a) film in b) gledališče izbran predvidoma po en
prijavitelj.
Na vsebinskem sklopu Sklop 3: Umetnost bodo
izbrani največ trije prijavitelji in sicer eden s področja
baleta in največ dva s področja sodobnega plesa.
Pristojna strokovna komisija bo pravočasne in pravilno označene vloge odprla v roku, ki je določen v razpisu. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala
k dopolnitvi v 8 dneh. Vse nepopolne vloge, ki ne bodo
dopolnjene v zahtevanem roku, bodo zavržene.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne
vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta
ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Ocena se
bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji
ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo v tem primeru oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste izbranih prijaviteljev
za sofinanciranje, ki se bo predložil državnemu sekretarju. Na podlagi predloga strokovne komisije bo
državni sekretar odločil o izboru projektov s posamičnimi sklepi.
8. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Sklopa1: Založništvo znaša 100.000,00 EUR, od tega

Ocena

15
10

20

5
50

je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2014: 40.000,00 EUR od
tega:
– 34.000,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 6.000,00 EUR s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %),
– za proračunsko leto 2015: 60.000,00 EUR od
tega:
– 51.000,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 9.000,00 EUR s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Sklopa 2: Kulturno-umetnostna vzgoja znaša skupaj
300.000,00 EUR, od tega za vsako deficitarno področje:
a) film, b) gledališče s predvidoma po 150.000 EUR, od
tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2014: 170.000,00 EUR od
tega:
– 144.500,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 25.500,00 EUR s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %).
– za proračunsko leto 2015: 130.000,00 EUR od
tega:
– 110.500,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 19.500,00 EUR s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Sklopa 3: Umetnost znaša 600.000,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2014: 300.000,00 EUR od
tega:
– 255,000,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 45,000 EUR s PP 140055 Socialna vključenost
– 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %),
– za proračunsko leto 2015: 300.000,00 EUR od
tega:
– 255,000,00 EUR s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU – dodatne pravice (85 %) in
– 45,000 EUR s PP 140055 Socialna vključenost
– 07-13-slo. udeležba – dodatne pravice (15 %),
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa
od vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem
trenutku do izdaje odločitve o izbiri prekine izvedbo javnega razpisa.
8.1 Delež sofinanciranja projektov iz sredstev EU
za kohezijsko politiko
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: PP 140054 Socialna vključenost –
07-13-EU – dodatne pravice (85 %)
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: PP 140055 Socialna
vključenost – 07-13-slo. udeležba – dodatne (15 %)
8.2 Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičene aktivnosti in kazalniki na ravni javnega razpisa
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa
so odpiranje novih delovnih mest za specifične družbene
skupine na področju kulture (kazalnik – število ustvarjenih novih bruto delovnih mest).
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta
po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
1) Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji
Namen:
– plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca (II. bruto) – v celoti ali pa v deležu
dela na projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in z dela, itn.) – v celoti ali pa
v deležu dela na projektu,
– nadomestila plače (npr. boleznine do 30 dni), če
delodajalec nima pravice do povračila stroškov dela iz
drugih virov,
– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, v primeru delnega dela na
projektu v sorazmernem deležu),
dodatno pokojninsko zavarovanje (če je za delodajalca zakonsko obvezno) ter zavarovanje za poškodbe
pri delu.
2) Dnevnice, namestitve in potni stroški:
Namen:
– povračilo stroškov službene poti za pri upravičencu zaposlene osebe: namestitve, letalski in drugi
prevozi, dnevnice.
3) Zunanje storitve:
Namen:
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– delo po avtorski pogodbi,
– delo po podjemni pogodbi,
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta,
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– najem (zakup) licenc, programske in strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta), ki v okviru dopolnilnega financiranja spada v obseg pomoči Evropskega
sklada za regionalni razvoj in ne presega 10 % celotnih
upravičenih stroškov operacije,
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov
in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo
s projektnimi dejavnostmi,
– stroški organizacije usposabljanj (npr. najem prostorov),
– nakup materiala za izvedbo, strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in drugih podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi,
– stroški za prevoz učencev in njihovih spremljevalcev do kulturnih ustanov v sklopu izvedbe projekta
kulturno-umetnostne vzgoje;
– stroški za ogled profesionalnih kulturnih dogodkov v kulturnih ustanovah (plačilo vstopnine ipd.) v sklopu izvedbe projekta kulturno-umetnostne Vzgoje.
Skladno s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES
ter 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/09 z vsemi spremembami) je
v okviru tega javnega razpisa omogočeno tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v obseg pomoči Evropskega
sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup opreme,
v primeru, da je le to upravičeno in nujno potrebno za
izvedbo projekta. Vrednost nakupa opreme ne sme presegati 10 % vseh upravičenih stroškov projekta. Sredstva za nakup opreme se bodo izplačevala postopoma,
tekom trajanja projekta, v določenem odstotku od že
realiziranih upravičenih stroškov projekta.
4) Informiranje in obveščanje:
Namen:
– stroški organizacije in izvedbe predstavitev projekta, novinarskih konferenc in zaključne predstavitve,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
– stroški oglasov in objave oddaj v medijih, stroški
izdelave in nadgradnje spletnih strani, obdelave člankov
v medijih,
– drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti.
5) Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00 % neposrednih upravičenih stroškov.
6) Davek na dodano vrednost (DDV).
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala
za posredne stroške, so naslednji:
– stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi
izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno
varnost, davek na izplačane plače za neposredno zaposlene na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi zaposlenih na projektu, kot na primer: vodja projekta,
raziskovalec … Tudi v primeru, če zaposleni na projektu
ni zaposlen 100 %, njegov strošek plače predstavlja direkten stroške operacije.);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za delo na projektu
preko študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja);
– stroški informiranja in obveščanja javnosti.

429

Stran

430 /

Št.

12 / 14. 2. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11.1 Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov

VRSTA
STROŠKA
stroški plač

PODROBNEJŠI OPIS
– plače z vsemi
pripadajočimi davki in
prispevki delavca in
delodajalca (II. bruto) –
v celoti ali pa v deležu
dela na projektu
– povračila stroškov
v zvezi z delom
(prehrana med delom,
prevoz na delo in
z dela itn.) – v celoti
ali pa v deležu dela na
projektu
– nadomestila plače
(npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec
nima pravice do
povračila stroškov dela
iz drugih virov

POMEMBNA
OPOZORILA IN
POJASNILA
– stroški plač so
upravičeni le za
osebje, zaposleno
na projektu pri
prijavitelju

2. stroški
službenih
potovanj

– za zunanje sodelavce
je treba potne stroške
in stroške bivanja
vključiti v pogodbo, ki je
sklenjena z njimi

– dokumentacija v postopku javnega natečaja
oziroma postopka po ZDR (v primeru novih
zaposlitev za operacijo v javnem sektorju)
– kopija pogodbe o zaposlitvi

– upravičen je
le relativni delež
opravljenega dela
na projektu (plače)
glede na celotno
opravljeno delo
v mesecu

– aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je oseba
razporejena na projekt – če to ni razvidno iz
pogodbe o zaposlitvi

– upravičena
so samo tista
nadomestila, za
katera delodajalec
nima pravice do
povračila iz drugih
virov (refundacije)

– odločba/sklep o letnem dopustu

– izjava zaposlenega, da dovoljuje vpogled,
uporabo, izpis ali kopiranje osebnih podatkov za
namen preverjanja pravilnosti izvajanja projekta, ki
je priložena pogodbi o zaposlitvi
– izjava zaposlenega o prevozu na delo in podatek
o višini povračila stroškov za prehrano
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih
– dokazilo o plačilu
– plačilni list

– drugi osebni prejemki
v skladu z veljavno
zakonodajo (regres za
letni dopust, v primeru
delnega dela na projektu
v sorazmernem deležu)
– dodatno pokojninsko
zavarovanje (če
je za delodajalca
zakonsko obvezno)
ter zavarovanje za
poškodbe pri delu
– povračilo stroškov
službene poti za pri
upravičencu zaposlene
osebe (povračila
stroškov namestitve,
kotizacije (stroški
izvajalca dogodka),
letalski in drugi prevozi,
dnevnice)

DOKAZILA ZA IZKAZOVANJE STROŠKA

– v primeru uveljavljanja nadurnega in povečanega
obsega dela nujen dogovor in sklep
– obrazec o stroških dela;
– mesečna časovnica in izpis iz evidence ur za
projekt

– upravičeno
območje
(destinacije)
potovanj so države
članice Evropske
unije
– upravičeni stroški
so zgolj najcenejši
potni stroški
(izbrati je treba
najcenejši prevoz
s primerjavo
stroškov osebnega
(kilometrina
+ cestnine
+ mostnine
+ tuneli),
avtobusnega,
železniškega
in letalskega
prevoza, pri čemer
se pri javnem
prevozu upošteva
le najcenejši
potovalni razred)

– pravilno izpolnjen potni nalog (z navedbo, da
je službena pot povezana s projektom), vključno
z obračunom potnih stroškov, s priloženimi vsemi
računi oziroma dokazili za nastale stroške (hotel,
vozovnica, plačilo parkirnine …)
– kopije dokazil o namenu in udeležbi (vabilo,
poročilo o službeni poti, lista prisotnosti, potrdilo
o udeležbi)
– račun za nakup letalske karte, račun za kotizacijo
in pravna podlaga za izdajo računa
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek
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VRSTA
STROŠKA
3. stroški
storitev, ki
jih izvedejo
zunanji
izvajalci
in so potrebni
za projekt

PODROBNEJŠI OPIS
– projektno vodenje,
koordinacija in/ali
finančno svetovanje

POMEMBNA
OPOZORILA IN
POJASNILA
– delo po pogodbi
o opravljanju
storitev/naročilnici
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DOKAZILA ZA IZKAZOVANJE STROŠKA
delo po pogodbi o opravljanju storitev:

– dokumentacija o postopku oddaje javnega
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu,
– delo po avtorski
ki ureja javno naročanje, oziroma dokumentacija,
– prevajalske storitve
pogodbi
zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oziroma
– storitve usposabljanja
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih
– delo po podjemni primerih (le ob prvem zahtevku za plačilo)
– odkup avtorskih pravic pogodbi
za potrebe izvajanja
– pogodba o opravljanju storitev/ naročilnica
projekta
– stroški pogostitev
so upravičeni
– dokazilo o opravljeni storitvi (npr. poročilo
– najem (zakup) licenc, največ do 2 %
o opravljenih storitvah)
programske in strojne
neposrednih
– potrjena dobavnica (v primeru nakupa strokovnih
opreme (samo za čas
upravičenih
gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih
izvajanja projekta), ki
stroškov
v okviru dopolnilnega
materialov)
financiranja spada
– seznam prisotnosti udeležencev (opremljen
v obseg pomoči
z logotipom ESS, datumom in naslovom
Evropskega sklada za
usposabljanja, podpisom predavatelja, podpisom
regionalni razvoj in ne
udeležencev in potrjen s strani upravičenca) in
presega 10 % celotnih
certifikati o opravljenem usposabljanju
upravičenih stroškov
operacije,
– račun
– nakup strokovnih
gradiv, didaktičnih
pripomočkov in
podpornih materialov,
ki imajo neposredno
povezavo s projektnimi
dejavnostmi
– stroški organizacije
usposabljanj (npr. najem
prostorov)
– stroški za prevoz
učencev in njihovih
spremljevalcev
do kulturnih
ustanov v sklopu
izvedbe projekta
kulturno-umetnostne
vzgoje;
– stroški za ogled
profesionalnih kulturnih
dogodkov v kulturnih
ustanovah (plačilo
vstopnine ipd.) v sklopu
izvedbe projekta
kulturno-umetnostne
vzgoje;

– dokazilo o plačilu – bančni izpisek
delo po avtorski pogodbi:
– dokumentacija o postopku oddaje javnega
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje, oziroma dokumentacija,
zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih
primerih (le ob prvem zahtevku za plačilo)
– avtorska pogodba (le ob prvem zahtevku za
plačilo)
– obračun avtorskega honorarja oziroma račun, če
gre za osebo, ki je samozaposlena v kulturi
– dokazilo o opravljeni storitvi (odvisno od storitve –
avtorski izdelek)
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek
delo po podjemni pogodbi:
– dokumentacija o postopku oddaje javnega
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje, oziroma dokumentacija,
zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih
primerih (le ob prvem zahtevku za plačilo)
– pogodba o podjemnem delu
– dokazilo o opravljeni storitvi (npr. poročilo
o opravljenih storitvah)
– obračun honorarja
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek
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STROŠKA

PODROBNEJŠI OPIS

4. stroški
informiranja
in
obveščanja

– stroški oblikovanja,
stroški priprave na tisk,
stroški tiska in dostave
ipd.
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POMEMBNA
OPOZORILA IN
POJASNILA
– poudarek je na
promociji projekta
tako ciljni skupini
kot širši družbi

– stroški oglasov,
objav, naznanil, stroški
priprave, oblikovanja,
produkcije, predvajanja
oddaj oziroma zakupa
medijskega prostora
ipd., stroški izdelave
in nadgradnje spletnih
strani, stroški obdelave
člankov v medijih

– dokumentacija o postopku oddaje javnega
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje, oziroma dokumentacija,
zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih
primerih
– pogodba ali naročilnica
– račun
– dokazilo o izvedbi: natisnjen oglas, objava,
naznanilo, posneta oddaja, druge tiskovine, vabilo
na novinarsko konferenco in seznam udeležencev,
kopija spletnih strani ipd.
– potrjena dobavnica (če gre za tiske ipd.)

– stroški izvedbe
novinarskih konferenc
5. posredni
– operativni
stroški

DOKAZILA ZA IZKAZOVANJE STROŠKA

– dokazilo o plačilu – bančni izpisek
– posredni stroški
– dokazila niso potrebna
se upravičijo
v obliki pavšala
v višini 15 %
določenih
neposrednih
upravičenih
stroškov
projekta, kakor je
opredeljeno v točki
7.2 javnega razpisa
– posredni stroški
se ob poročanju
prijavljajo brez
utemeljevanja in
brez posredovanja
dokazil

12. Obdobje upravičenosti izdatkov
Predviden rok začetka operacije je 7. 2. 2014, zaključek pa 31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov je z dne 7. 2. 2014
do 31. 12. 2015.
Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih
in plačanih upravičenih izdatkov projekta. Ministrstvo bo
sredstva, določena s pogodbo o sofinanciranju, nakazovalo glede na izkazane upravičene stroške na podlagi
izvedene administrativne kontrole po 13. členu Uredbe
1083/2006/ES vsakega posameznega zahtevka za izplačilo v rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
13. Obveznosti upravičencev pri izvajanju projekta
13.1 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo
Upravičenec bo ministrstvu poročal v predpisanih
rokih na predpisanih obrazcih v navodilih upravičencem za poročanje za izbrane razvojne projekte za dvig
zaposljivosti specifičnih družbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih MK na prednostni usmeritvi 4.3. (dostopna na:
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_
enota_za_izvajanje_evropske_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2007_2013/navodila_za_izvajanje_
operacij_esrr_in_ess/) in Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
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politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna
na:
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti
potrdilo pristojnega davčnega urada.
Upravičenec bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost, in dokazila
o plačilih prikazanih stroškov.
Kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki jih bo upravičenec predložil skupaj s poročilom o izvajanju projekta, bo
v skladu z Navodilom organa upravljanja za izvajanje
kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pregledalo
ministrstvo kot posredniško telo.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške
in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov
pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo
višino zahtevka za izplačilo.
Ministrstvo bo v skladu z veljavnim zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna v primeru izplačila predplačila, le-tega izplačalo do višine 30 % namenskih sredstev.
Predplačilo bo na podlagi izstavljenega zahtevka
za izplačilo predplačila izplačano po podpisu pogodbe
o sofinanciranju projekta v skladu z določili veljavnega
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.
Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo upravičenih
stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma poračunano med celotnim izvajanjem projekta. Ob predložitvi prvega in vseh
naslednjih zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili
o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo
poračuna v enakem odstotku. Znesek predplačila se
odšteje od vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo.
13.2. Splošno
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi naslednje
dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada:
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco
o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do
31. 12. 2020,
– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu,
informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih,
povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU,
– spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES,
– zagotoviti informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES ter Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013,
– ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju
projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
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nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.
13.3. Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi
s projektom vsaj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih kontrol (90. člen Uredbe 1083/2006/ES).
Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS
z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco s posredniškim telesom (npr. spremembe projekta, spremembe
finančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov,
zapisnike srečanj);
– zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd.);
– vsebinska in finančna poročila, ki so bila posredovana ministrstvu;
– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev,
pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna);
– sezname udeležencev usposabljanj (s podpisi predavateljev in udeležencev) in certifikate o opravljenem usposabljanju;
– seznam posredovanih materialov udeležencem
ipd.
13.4. Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projektu
spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je
mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev.
Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov projekta.
Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški
morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna
dokazila (originalne listine).
Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh
finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne
za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo
vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu.
Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz sredstev EU po pogodbi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem seznamu
mora biti oprema opisana in označena s serijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano
življenjsko dobo.
Po zaključku projekta mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.
13.5. Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
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Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo nadzornemu organu predložil vse
relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in
učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.
Na podlagi analize tveganja pristojni organ izvede
kontrolo na kraju samem. Namen kontrole na kraju samem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki
vplivajo na pravilnost poslovanja upravičenca in pravilnost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje,
finančno poslovanje, zaposleni, notranji pravilniki, računovodske usmeritve, splošne zadeve) tako s kontrolo
vse pripadajoče dokumentacije kot tudi lokacij učinkov
projekta. Pri tem se preveri tudi, da so stroški za blago
in storitve dejansko nastali in se uporabljajo za namen,
za katerega so bila dodeljena sredstva.
13.6. Prihodki projekta
V primeru, da projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, ustvari prihodek, se
z njim krijejo upravičeni stroški projekta in se posledično zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti
uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega projekta.
Upravičenec je o nastalih prihodkih na projektu dolžan
tekoče poročati ministrstvu.
Upravičenec je ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom
EU dolžan zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta.
13.7. Dvojno financiranje
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo
ugotovljeno, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so
mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh
prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu
sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od
prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila.
14 Protikorupcijsko določilo
Nedovoljeno je vplivanje na delo in odločitev strokovne komisije.
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
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
Dopolnilno financiranje je predvideno skladno
s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES.
18. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec mora v okviru tega javnega razpisa
s ciljem krepitve socialne vključenosti, prijaviteljem zagotavljati enake možnosti na trgu dela in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo
vključene v izvajanje aktivnosti, skladno z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
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19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge 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 vlog, ki jih
komisija odpre, so skladno z Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja, informacije javnega značaja. Kolikor prijavitelji posamezen podatek iz vloge
ali del vloge označijo za poslovno skrivnost (za poslovno skrivnost ni možno opredeliti celotne vloge),
morajo predložiti ustrezen akt oziroma pojasnilo, zakaj
določen podatek iz vloge ali del vloge nista prosto
dostopna javnosti. Kolikor ima prijavljeni projekt prijavitelja značaj varovanega avtorskega dela po Zakonu
o avtorski in sorodnih pravicah, morajo prijavitelji obrazložiti sestavine avtorskega dela.
20. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES
Upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja
za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES)
o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES
Ni relevantno.
22. Rok in način za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Razpis se prične 14. 2. 2014 in se zaključi 14. 3.
2014.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 3.
2014 do 24. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo
v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno
oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Nove
karierne perspektive II« in navedbo vsebinskega sklopa (npr. Založništvo), ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
cesta 10, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju
ter ne bodo obravnavane.
23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje
minister za kulturo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 21. 3. 2014 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova
cesta 10, 1000 Ljubljana (sejna soba III. nadstropje) in
bo javno.
Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna komisija
v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog po pošti pozvala,
da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od prejema poziva
k dopolnitvi vloge. Poziv bo posredovan na naslov prijavitelja, ki bo naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji
morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
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24. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelj bo o izidu javnega razpisa obveščen najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za dopolnitev vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
25. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji
lahko natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si), kjer lahko prijavitelji najdejo tudi
vse druge podatke in navodila, povezana z izvedbo
javnega razpisa. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov tanja.perko@gov.si z navedbo
zadeve: Razpis ESS.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, med uradnimi
urami. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno
dokumentacijo tudi poslati.
Ministrstvo za kulturo
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Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti
na področju URE in OVE občanov za leto 2014
1. Naziv in sedež posrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Eko sklad, Slovenski
okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: Eko sklad).
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite
rabe in rabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE
in OVE) za občane na nacionalni ravni.
3. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi
Programa Eko sklada za izvajanje nalog po energetskem zakonu za leto 2014, potrjenega s sklepom Vlade
RS (št. 47602-34/2013/5 z dne 28. 1. 2014), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in
101/13), 65. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10,
10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in Nacionalnega akcijskega
načrta za obdobje 2008–2016 (AN-URE, sprejet s sklepom Vlade RS št. 36000-1/2008/13 z dne 31. 1. 2008).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni
na celotnem območju Republike Slovenije na področju
učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvirno
za obdobje do konca leta 2014 (v nadaljnjem besedilu:
dejavnost ENSVET).
Dejavnost ENSVET obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov URE in OVE;
– svetovanje pri reševanju konkretnih primerov;
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– svetovanje o ponudbi opreme in storitev za izvedbo naložb v URE in OVE.
Dejavnost ENSVET se po tem razpisu izvaja v lokalnih energetskih pisarnah za občane brezplačno in komercialno neodvisno. Izvajajo jo energetski svetovalci,
ki so v pogodbenem razmerju z izvajalcem dejavnosti
ENSVET. Izvajalec dejavnosti ENSVET (v nadaljnjem
besedilu: vlagatelj) pa opravlja vodenje in izvajanje operativnih del, ki vključujejo strokovni nadzor, organizacijo
opravljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni
servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, kot tudi občasno opravljanje informativno
svetovalnih dejavnosti za občane.
Splošna tematska področja energetskega svetovanja dejavnosti ENSVET za občane so:
– izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
– zamenjava ogrevalnih naprav,
– zmanjšanje porabe goriva,
– izbira ustreznega goriva,
– toplotna zaščita stavb,
– izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje
prezračevanja,
– sanacija stavb z namenom zmanjšanja rabe energije,
– uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
– primernost uporabe in uvedba obnovljivih virov
energije,
– možnost pridobitve finančnih spodbud Eko sklada,
– drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih
ukrepov
– in druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije.
Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno
35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med
lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za infrastrukturo in
prostor (v nadaljnjem besedilu: pristojnim ministrstvom).
Naloge svetovalne pisarne so, da:
– izdela letni program dela in organizira svetovanja
občanom,
– skrbi za promocijo dejavnosti ENSVET na občinskem nivoju,
– sodeluje pri promociji učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na občinskem nivoju,
– sodeluje z lokalno skupnostjo,
– združuje svetovalce na lokalnem nivoju,
– koordinira delo svetovalcev na svojem področju,
– pripravlja poročila o svojem delu in jih posreduje
v centralno evidenco,
– izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže ENSVET.
Seznam lokacij svetovalnih pisarn je objavljen na
spletnem naslovu: http://www.ensvet.si.
Za način in obseg opravljanja dejavnosti ENSVET
so predvideni naslednji normativi in pogoji:
– za opravilo enega nasveta se upošteva čas komunikacije svetovalca s svetovancem za opravilo konkretnega nasveta (razgovor ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora
svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje svetovancu.
Pričakuje se, da bo v obdobju sofinanciranja opravljeno
najmanj (število je osnova za namen priprave vloge):
– 6.300 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta),
– 900 osnovnih razgovorov (skrajšan čas razgovora in obseg nasveta),
– 600 nasvetov, opravljenih preko elektronske komunikacije ali svetovnega spleta;
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– za namen lokalnega izobraževanja in promocije
vlagatelj pri pripravi ponudbe upošteva vsebinsko pripravo (brez objave v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek) določenega števila originalnih avtorskih prispevkov,
in sicer najmanj:
– 400 strokovnih člankov,
– 300 RTV prispevkov,
– 100 strokovnih predavanj,
– 100 učnih ur predavanj v šolah;
– do 300 ur ostale dogovorjene aktivnosti energetskih svetovalcev, kot jih potrjujeta vlagatelj in Eko
sklad (sestanki z vodstvom in Eko skladom v okviru
Sveta ENSVET, dogovorjene lokalne aktivnosti svetovalcev).
Vlagatelj v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in
sicer v pisni obliki (strokovno glasilo) in z zagotovitvijo
strokovnih publikacij ter enodnevnim strokovnim seminarjem za energetske svetovalce.
V primeru, da se tekom trajanja pogodbenega razmerja med vlagateljem in Eko skladom pojavijo dodatne
naloge, ki se nanašajo na usposabljanje energetskih
svetovalcev, in so vezane na dejavnost ENSVET, za kar
se zagotovijo dodatna sredstva, bo vlagatelj navedene
naloge opravil skladno s sklenjenim dodatkom k že podpisani pogodbi.
5. Upravičeni stroški za financiranje
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokrivanje vseh stroškov svetovanja, organizacije, strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za
opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potrebami v lokalnih okoljih.
Dejavnost svetovanja se primarno opravlja v lokalnih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju
z občinami, katere zagotavljajo nujno opremljenost in
pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn.
Upravičeni so naslednji stroški:
1) stroški dela:
– plače, potni stroški in dodatki za dve delovni mesti
za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih
del, ki vsebuje strokovni nadzor, organizacijo opravljanja
dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil,
ki jih izvaja izključno vlagatelj za največ 4.176 ur v okviru
trajanja tega razpisa;
– dodatno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane okvirno v višini 200 enot (elektronsko
svetovanje, osnovni ali neposredni razgovor, članki, medijske objave izključno v nacionalnih medijih, predavanja
ipd.) za osebo, ki je polno zaposlena pri vlagatelju, obračunanih po stroških v spodnji tabeli s priloženimi dokazili
o opravljenem delu;
– energetskih svetovalcev za opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane, obračunanih po
stroških v spodnji tabeli.
Glede posameznih upravičenih stroškov opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli:

Pozicija Vrsta upravičenega stroška
1
2

Osnovni razgovor s kratkim poročilom
v skladu z Navodili za pisanje poročil
Standardni nasvet s poročilom

Pogoji
Ne šteje, če sledi standardni nasvet
s poročilom
Poročilo o nasvetu (normativno 0,75 + 0,75
= 1.5 h)

Maksimalni
upravičeni
strošek
opravila
v€
11,06
48,664
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Pozicija Vrsta upravičenega stroška
3
4
5

6

7

8

9

10

11
12

13
14
15

Objava lastnega poljudnega članka
v tiskanih medijih, spletnih straneh ali
kabelski televiziji
Enkratna ponovitev že objavljenega
lastnega članka ali članka iz arhiva
ENSVET oziroma radijske oddaje
Strokovno predavanje za občane
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Pogoji
Upoštevana samo prva objava, obseg
članka 5.000 znakov.
Upošteva se samo prva ponovitev, če gre za
serijo ponovljenih prispevkov

Trajanje predavanja do 1 ure, vključena
priprava in organizacija; upravičeni strošek
se prizna, če je s podpisi evidentiranih vsaj
15 poslušalcev; dokazilo: vsebina in lista
prisotnosti
Tematsko predavanje v šolah ali
Trajanje predavanja do 1 šolske ure,
podobnih vzgojnih programih
vključena priprava in organizacija;. dokazilo:
obrazec s podatki o predavanju z žigom in
podpisom šole. V vrtcih fotografija skupine
otrok in svetovalca, v šolah seznam
udeležencev lahko tudi fotografija.
Radijska oddaja po lastnem scenariju Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000
ali oddaja v živo s svetovalcem
znakov ali intervju svetovalca v trajanju 30
v studiu
minut; dokazilo: vsebina oziroma po potrebi
izjava s strani medija.
TV oddaja po lastnem scenariju ali
Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000
oddaja v živo s svetovalcem v studiu
znakov ali intervju svetovalca v trajanju 30
minut; dokazilo: vsebina oziroma po potrebi
izjava s strani medija.
Vodenje pisarne s tremi ali več
Organizira delovanje večje svetovalne
aktivnimi svetovalci (mesečni pavšal)
pisarne; upravičeni strošek se prizna na
osnovi ustreznih poročil o izpolnjevanju nalog
svetovalne pisarne
Vodenje pisarne z manj kot tremi
Organizira delovanje svetovalne pisarne;
aktivnimi svetovalci (mesečni pavšal)
upravičeni strošek se prizna na osnovi
ustreznih poročil o izpolnjevanju nalog
svetovalne pisarne
Predavanje na seminarju za
Trajanje predavanja do 30 minut; dokazilo:
energetske svetovalce
vsebina oziroma po potrebi izjava s strani
organizatorja.
Spodbuda za udeležbo na
Trajanje do en dan za obvezni seminar;
izobraževalnem seminarju
dodatno se ob predložitvi potrdila priznava
nadomestilo za prevoz v višini cene karte za
javni prevoz.
Ogledi na terenu po posebnem nalogu Poročilo o ogledu
vodstva
Mentorstvo pri reaktivaciji/novemu
Mesečno poročilo
energetskemu svetovalcu
Zamuda časa za izvajanje
Zapisnik ali poročilo
dogovorjenih aktivnosti
2) materialni stroški (razen za namene, ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški v nadaljevanju), ki
bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih
stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega
8 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta
razpisa, in sicer:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za
opravljanje dejavnosti, vključno za opravljanje dejavnosti z angažiranjem energetskih svetovalcev,
– potni stroški svetovalcev za opravljene poti dogovorjenih aktivnosti in potrjenih izobraževanj, obračunani
v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje
javne dejavnosti:

Stran

Maksimalni
upravičeni
strošek
opravila
v€
44,24
11,06

110,6

44,24

44,24

44,24

110,6

55,3
55,3

66,36
33,18
97,328
11,06
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– obratovalni stroški (upravičeni so stroški do
največ 50 m2 prostorov),
– stroški vzdrževanja in posodabljanja spletne
strani,
– stroški telefona,
– poštni stroški,
– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje nove lokalne pisarne
(logotip občine in pristojnega ministrstva, razpored delovnega časa in uradnih ur).
3) upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani na osnovi dokazil
o dejansko nastalih stroških do skupne višine, ki ne
presega 7 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko v oblikah:
– pisno informiranje in zagotovitev strokovnih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij,
– organizacija in izvedba enodnevnega seminarja
za energetske svetovalce.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje
upravičenih stroškov dejansko prejme, je lahko največ
do vrednosti sredstev, določenih s pogodbo. Za upravičene stroške dela se priznavajo stroški za:
– vodenje in izvajanje operativnih del, za dve delovni mesti za polni delovni čas, na podlagi izpolnjene tabele o višini urne postavke. Višina teh stroškov
bo predmet presoje in bo upoštevana pri izboru vlagatelja za sofinanciranje v skladu z merili za ocenjevanje
vlog. Sredstva za financiranje vseh stroškov, ki niso
upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne
dejavnosti),
– opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru najetih energetskih svetovalcev (podjemne pogodbe), za katere se
priznava cena do maksimalnega upravičenega stroška
za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli
o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV,
– opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega
izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na
terenu z lastnimi kadri (potrdilo o opravljenih dejavnostih, potrdilo o izplačilu), za katero se priznava cena do
maksimalnega upravičenega stroška za posamezno
opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih
stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV.
Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne smejo
biti dvojno financirani iz državnega proračuna, s strani
občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev
Evropske unije.
Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem vseh upravičenih stroškov, potrebnih za opravljanje dejavnosti
ENSVET, ki so nastali in bili plačani po datumu sklenitve pogodbe. O nastalih stroških prejemnik periodično poroča Eko skladu s fotokopijami računov, izjavo,
da je fotokopija enaka originalu ter ostalimi prilogami
in dokumentacijo o opravljenih nalogah, zahtevanimi
v obrazcih zahtevka za izplačilo (obrazec pogodbe
št. 5) in ob posameznem preverjanju zahtevka. Vsi
originali posredovane dokumentacije so po potrebi na
razpolago in vpogled Eko skladu, hranijo pa se pri
prejemniku.
Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih
stroškov. Neupravičeni so tudi stroški plačila DDV in
tisti stroški, ki niso bili plačani v okviru enomesečnega
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obdobja poročanja, ki je podlaga za povračilo stroškov
za posamezni zahtevek za nakazilo sredstev.
V skladu s pogodbami med pristojnim ministrstvom
s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn nastale materialne stroške iz tega naslova
sofinancirajo občine in za izvajanje predmeta po tem
razpisu sodijo med neupravičene stroške, in sicer:
– ustrezen vzdrževan prostor,
– uporabo računalnika s tiskalnikom,
– potreben pisarniški material,
– stroški telefona in elektrike lokalne pisarne,
– poštni stroški lokalne pisarne,
– stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih
in medijih,
– potni stroški za prihod svetovalca v svetovalno
pisarno.
Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu s poslovnim in finančnim načrtom Eko
sklada za leto 2014. Način plačila za opravljene storitve
bosta Eko sklad in prejemnik uredila s pogodbo.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja
do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila
se izvedejo na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za
periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi, pri čemer upošteva, da
bo ob vsakem zahtevku za izplačilo pripravil periodično
poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, in sicer prvega najprej naslednji mesec
od sklenitve pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec.
Zahtevek vključuje upravičene stroške, ki so bili plačani
v tekočem mesecu, njihova obveznost pa je praviloma
nastala v preteklem mesecu, za katerega se poroča.
Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti izstavljen
najkasneje do 31. 1. 2015, upoštevajo pa se upravičeni
stroški opravljanja dejavnosti, nastali do 31. 12. 2014,
razen upravičenih stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila, in so nastali do 31. 1. 2015.
Dinamika in datumi izstavitve zahtevkov za povračilo
stroškov bodo natančneje dogovorjeni v pogodbi.
Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno
finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni
vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje dejavnosti ENSVET.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki
posamezniki in pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12 in 82/13), Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo (91/05
popr.)), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki izvajajo
posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju trajnostne rabe energije v splošnem
sektorju rabe. Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na
razpis in omogočajo doseganje ciljev javnega razpisa,
ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
ter njegovega predmeta in obsega.
6.1 Splošni pogoji
Posamezni vlagatelj mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti do Eko
sklada,
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– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike za
trajnostno rabo energije,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene z zakonom,
– ima ustrezne strokovne reference kot so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in
stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in rabe
obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih,
izvedba izobraževanj,
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja
dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in rabe
obnovljivih virov energije občanov,
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v podjemnem pogodbenem razmerju
angažirane strokovne delavce – energetske svetovalce
z višjo oziroma univerzitetno izobrazbo naravoslovnih
ved smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture, elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj ter
v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlenega enega strokovnega delavca ustrezne stroke
in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– je pripravljen uporabljati primerno opremljene
lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost,
ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov,
v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti prejemnika,
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo
za podporo pri izvajanju dejavnosti ENSVET,
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije
dela,
– ima jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke,
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti
zaposlenih,
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega
časa,
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra
ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja,
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista
v kazenskem postopku,
– sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti vlagatelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano
sodelovanje na razpisih Republike Slovenije. Vloga, ki
bi jo vložil tak vlagatelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom, ki ga bo lahko izvajal tudi sam,
– dejavnost svetovanja bo opravljal za občane
brezplačno, med uradnimi urami na vsaki lokaciji in na
terenu ter na osnovi predhodne najave strank; v primeru naročenih strank uradne ure lokalne pisarne trajajo
najmanj štiri ure tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času,
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– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela
izvajanja dejavnosti ENSVET in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od drugih svojih dejavnosti,
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno
opravljanje nalog javne službe, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost k uporabnikom
njegovih storitev.
Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko enotne spletne vstopne točke za sprejem
vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo vodenje
centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– knjiženje sprejema strank osebno, po telefonu in
elektronski obliki,
– knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil
z osebnimi podatki strank,
– vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu.
Vlagatelj bo z vodenjem projekta izvajal strokovni
nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal poročanje o opravljenem delu in
doseženih rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo
z Eko skladom. Vlagatelj mora v ponudbi opisati sistem
načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil svetovalcev ter način poročanja Eko
skladu v zvezi s tem.
Vlagatelj bo sodeloval z Eko skladom pri pripravi letnega programa dela v svetovalni mreži, ki se
usklajuje s potrebami posameznih občin, in pristojnim sektorjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor
pri dogovarjanju z občinami glede optimalnih pogojev
delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če so
utemeljene glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe in interes
ene ali več lokalnih skupnosti. V pogodbenem obdobju
se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje do treh
novih svetovalnih pisarn.
Vlagatelj mora periodično obveščati Eko sklad s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje mesečno poročilo, kar bosta Eko sklad in prejemnik uredila
s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in izvedbi posameznih aktivnosti po posebni – pisni zahtevi Eko sklada)
in končno poročilo. Periodično poročilo vlagatelj pripravi
v enem izvodu in ga dostavi Eko skladu najkasneje
20 dni od zaključnega meseca za obdobje, o katerem
se poroča. Končno poročilo mora biti izdelano v enem
izvodu s predstavitvijo projekta in vsebinskim poročilom
v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Predano mora biti Eko skladu v roku 30 dni
od roka zaključka del v svetovalni mreži.
7. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in
finančnim načrtom Eko sklada za leto 2014, na podlagi
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11).
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
opravljanja dejavnosti ENSVET v za leto 2014, je do
631.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: sofinanciranje
upravičenih stroškov, nastalih od podpisa pogodbe do
konca leta 2014, se izvaja mesečno in zaključi najkasneje do 31. 12. 2014, razen za upravičene stroške, ki se
nanašajo na izdelavo zaključnega poročila; za slednje
se sofinanciranje zaključi najkasneje do 31. 1. 2015.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila
na podlagi meril. Največje možno število točk je 100.
Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi
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več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo
strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi
meril. Merila so:

1
2
3
4

Merilo
Delovne izkušnje vseh svetovalcev
Usposobljenost – referenčni projekti
vlagatelja
Načrtovanje in organizacija projekta

Točke
maks. 25 točk
maks. 30 točk

Specifični delež predračunskih
upravičenih stroškov
Skupaj

maks. 25 točk

maks. 20 točk

100 točk

Merilo 1:

Delovne izkušnje svetovalcev:
– Povprečna delovna doba za določen in nedoločen čas, ocenjuje se prvih sedem s seznama
svetovalcev na razpisnem obrazcu št. 10 (zelo veliko – nad 15 let, veliko – od 10 do 15 let, zmerno
– od 5 do 10 let)
– Izkušnje – skupno število let dejavnosti od leta usposobitve za svetovalca, ki je seštevek časa
pridobivanja vseh svetovalnih izkušenj na razpisnem obrazcu št. 10 navedenih svetovalcev (skupaj
obseg: zelo veliko nad 100 let, veliko – od 50 do 100 let, zmerno – od 20 do 50 let
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 1 prejme točke po naslednjem kriteriju: 12,5 točk za oceno zelo
veliko, 7 točk za oceno veliko, 3 točke za oceno zmerno, sicer 0 točk kot neustrezno.

Priloga:

Dokazila merila 1: izjava s pojasnilom vlagatelja o minimalnih delovnih izkušnjah; po potrebi ima
Eko sklad pravico preveriti navedbe oziroma zahtevati dokazila: fotokopija iz delovne knjižice ali
fotokopija ustreznega potrdila ali dokumenta, ki izkazuje delovno dobo;
za dokazilo o izkušnjah šteje potrdilo o usposobitvi za energetskega svetovalca na področju stavb
in gospodinjstev.

Merilo 2:

Usposobljenost – referenčni projekti vlagatelja
– izvedba svetovalnih, ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov s področja URE in OVE v zadnjih
štirih letih v vrednosti najmanj 20.000 EUR na projekt,
– izvedba projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju s področja široke rabe energije
v zadnjih štirih letih, razen svetovalnih in izobraževalnih projektov v vrednosti najmanj 100.000 EUR
na projekt
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 2 prejme po tri točke za vsak naveden ustrezen projekt, vendar
največ do 15 točk po alineji.

Priloga:

Dokazilo merila 2: seznam referenčnih projektov z navedbo naziva projekta Eko sklada in obdobja
izvedbe

Merilo 3:

Načrtovanje in organizacija projekta
– razdelanost, preglednost in jasnost načrta
– opis načina izvedbe posameznih aktivnosti
– skladnost s cilji razpisa in pogoji izvedbe
– natančna predračunska razčlenitev upravičenih stroškov
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 3 prejme točke po naslednjem kriteriju: 5 točk za oceno zelo
ustrezno, 2,5 točk za oceno ustrezno in 0 točk za oceno neustrezno.

Priloga:

Dokumentacija merila 3: vloga z ustreznimi prilogami

Merilo 4:

Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov za vodenje in izvajanje operativnih del vlagatelja
na projektu (nesvetovalno delo vlagatelja) na enoto izvedbe nasveta normativnega obsega.
Vlagatelj pri merilu 4 prejme točke primerjalno med pravilnimi vlogami po naslednjem: 25 točk
za najmanjše, ki je najboljše razmerje, nato za vsako nadaljnjo vlogo po vrstnem redu po 5 točk
manj.

Priloga:

Dokumentacija merila 4: vloga z ustrezno specifikacijo upravičenih stroškov v predračunu
Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je
50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne doseže 50 % možnih točk, bodo vse vloge zavrnjene.
Izbran bo tisti vlagatelj, ki bo pri ocenjevanju po
zgornjih merilih dosegel največji zbir točk. V primeru, da
bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo 4.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje
obrazce in priloge:
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Prijavni obrazec
Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji
Podatki o vlagatelju
Kratka predstavitev vlagatelja
Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2013
Dispozicija svetovanja občanom
Izjava o poslovni sposobnosti vlagatelja za opravljanje dejavnosti ENSVET
Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev in
podatki o svetovalcih
Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja dejavnosti ENSVET
Predvidena dinamika sofinanciranja za opravljanje dejavnosti ENSVET
Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost
Tabela izračuna urnih postavk vlagatelja
Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani)
Vmesno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in
podpisano)
Kočno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in podpisano)
Vmesno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in
parafo na zadnji strani)
Zaključno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji strani)
Zahtevek za sofinanciranje (z navedbo vlagatelja in podpisan)
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v glavni pisarni Eko
sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana), v zaprti ovojnici,
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE
občanov za leto 2014« ter navedbo polnega naslova
pošiljatelja, najkasneje do 28. 2. 2014 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na
navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se
bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bo Eko sklad s sklepom zavrgel.
Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Eko sklad
s sklepom zavrnil.
12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz vlog, ki jih
strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot
poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko
označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna
skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki
iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo vlagatelj v prijavi
jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti
vlagatelja štejejo kot poslovna skrivnost.
13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 28. 2. 2014, z začetkom ob 12.30, v prostorih Eko sklada, j.s., Bleiweisova
c. 30, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju
se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način
dostave, prispele v vložišče Eko sklada, Bleiweisova
c. 30, Ljubljana, do 28. 2. 2014 do 12. ure.
Eko sklad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno
označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu
prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo
komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge
strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev
in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma
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razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale
vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva
ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne
bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku,
ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
se zavržejo.
Eko sklad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da
v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi
dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa
ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Eko sklad vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila
dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge
in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed
prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo
o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in
o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se
objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada.
Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje
dejavnosti ENSVET. V tem primeru se Eko sklad lahko
odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki izpolnjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu zbranih točk.
15. Upravni spor
Zoper odločitev Eko sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve
sklepa, in sicer se neposredno vloži na sodišču ali pa
se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih,
kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali
kopiji.
V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih
taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni
številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na
prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/Informacije/main.html v rubriki javna naročila. Potencialni vlagatelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom ali po
elektronski pošti na naslovu: kkafadar@ekosklad.si do
roka za predložitev vlog.
17. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po
tel. 01/241-48-75, kontaktna oseba: Katarina Kafadar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontak-
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Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– ZVNDN-UPB1 in 97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zakona
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1),
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za
finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana objavlja
razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene
nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2013
do 31. 5. 2014.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja
teh enot.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst
gasilske opreme:
A. Oprema, za katero se zagotavlja 19 % vseh
sredstev – nova:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81 % vseh sredstev:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena
podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati
polovice življenjske dobe gasilskih vozil,
– prenosne motorne brizgalne FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB) – nove.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki
je predmet razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni
razpis
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ)
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila
oprema nabavljena.
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Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.
V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila
oprema nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i)
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu, za
katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD
z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo
za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013) mora
vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od
1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 (v nadaljnjem besedilu: vloga)
posredovati PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem
imenu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07,
54/09 in 23/11) – v nadaljnjem besedilu: Uredba.
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: GZS).
Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I, točka 1) (Uredba).
Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska
vozila PV-1 ali GVZ-1.
Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko
se nabavi:
– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima,
zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu
pripada po kategorizaciji,
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost.
V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v naslednjih primerih:
– če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi
vozilo GVC 16/25,
– če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15
kupi vozilo GVC 16/25.
V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora
biti opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.
Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati
pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje
na razpisu.
Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila
s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.
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PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem
gasilskem sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja
podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg
že navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili
Uredbe imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen
program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme
do leta 2014, dostavljen na GZS.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem
redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so
priloga razpisni dokumentaciji,
– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno opremo,
iz katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če
tega nadomešča z nabavljenim,
– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz
katerega je razvidno lastništvo,
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja,
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik
o prevzemu gasilskega vozila,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca.
Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in
overovljena,
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega
je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik PGD, za katerega se je oprema nabavila.
3. Merila za razdelitev sredstev:
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno
s Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1.
2013), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 104 občine (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih
občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter
dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom
določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.
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Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede
na skupino prijavljene opreme, in sicer:
– 19 % za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu
uvrščena v skupino A,
– 81 % za sofinanciranje gasilskih vozil in prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena
v skupino B.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za
posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa A,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil
in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne
vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine
sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:
Oprema skupine a):
Vrsta opreme

Vrednost za posamezen kos
(v EUR)

GZO

Gasilska zaščitna obleka

600,00

KGP-A

Kombinezon (aramid.vl.)

300,00

KGP-B

Kombinezon (imp.bombaž)

140,00

GZČ

Gasilska zaščitna čelada

160,00

GZŠ

Gasilski zaščitni škornji

100,00

GZR

Gasilske zaščitne rokavice

IDA

Izolirni dihalni aparat

GDO-A

Gasilska delovna obleka (tip A)

200,00

GDO-B

Gasilska delovna obleka (tip B)

140,00

IZP

Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)

600,00

NB

Nahrbtna brenta

210,00

GP

Gasilski pas

40,00
1.300,00

60,00
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Oprema skupine b): Vrednost
Gasilska oznaka
vozila

GV

Za celotno
vozilo

Samo za
podvozja

Samo za
nadgradnjo

PV-1

23.000,00

20.000,00

3.000,00

GVZ-1

23.000,00

20.000,00

3.000,00

GV-1

66.000,00

37.000,00

29.000,00

GVV-1

78.000,00

39.000,00

39.000,00

GV-2

84.000,00

45.000,00

39.000,00

GVV-2

127.000,00

52.000,00

75.000,00

GVC 16/15

165.000,00

80.000,00

85.000,00

GVC-16/25

165.000,00

80.000,00

85.000,00

GVC-16/24

136.000,00

68.000,00

68.000,00

GVC-24/50

171.000,00

81.000,00

90.000,00

GVM-1

34.000,00

30.000,00

4.000,00

GVGP-1

71.000,00

46.000,00

25.000,00

GVGP-2

149.000,00

71.000,00

78.000,00

GCGP-1

150.000,00

80.000,00

70.000,00

GCGP-2

167.000,00

82.000,00

85.000,00

GCGP-3

178.000,00

83.000,00

95.000,00

TRV-1

161.000,00

77.000,00

84.000,00

TRV-2

186.000,00

77.000,00

109.000,00

TRV-2D

213.000,00

77.000,00

136.000,00

AC

152.000,00

74.000,00

78.000,00

AL*

650.000,00

0,00

0,00

83.000,00

42.000,00

41.000,00

HTRV
Prenosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8)
MB

Vrednost
10.000,00

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje
tabele, in sicer:
starost vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje
80
70
60
50
50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med
seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:

Stran
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vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične
vrste opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine
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x 100 =

pripadajoč delež sredstev za
posamično vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične
vrste opreme
št. kosov posamične
izhodiščna vrednost
x
vrste opreme
posamičnega kosa

x 100 =

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza
pogojem razpisa.
Minimalni znesek sofinanciranja:
Kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50 €, se ne
izplača.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti
sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do
5. 6. 2014 (kategorizacija, program nabave gasilske
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, potrjen
s strani pristojne GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi
razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani
komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih
sredstev ob zaključku razpisa.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva
nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju
od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR«
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob
prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti
in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub
ljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem

% sofinanciranja za enoto
posamične vrste opreme
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objave v uradnem listu, prijavo pa je mogoče oddati do
vključno 5. 6. 2014.
Vloga bo pravočasno oddana, če bo na zadnji
dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem
ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID
številka (iz Vulkana) prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana na predhodno navedeni
naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme.
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni
odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj ni več
možen ponovni ugovor.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela
9. 6. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje bo v začetku septembra 2014 objavljen na internetni strani GZS.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljub
ljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Ob-1427/14
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
(Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in
so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov.
Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala
v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela)
– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki,
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srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik,
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna,
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma
prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela
– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
(UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega
do dve tipkani strani.
10. Režijska eksplikacija/koncept – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do
pet tipkanih strani.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– 2 dokumentarni oddaji o gorah in gorništvu, v trajanju po 30 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je 30.000 EUR, vsaka oddaja največ do
15.000 EUR) – področje A,
– 4 dokumentarne oddaje o vključevanju invalidov
v družbo, v trajanju po 30 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev je 40.000 EUR, vsaka oddaja
največ do 10.000 EUR) – področje B,
– 3 dokumentarni filmi, namenjeni programskemu
terminu »Dokumentarec meseca«, v trajanju po 50 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je 120.000 EUR, vsak dokumentarni film največ do
40.000 EUR) – področje C,
– 3 portretni dokumentarni filmi, namenjeni programskemu terminu »Dokumentarni portret«, v trajanju
po 50 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih
sredstev je 90.000 EUR, vsak dokumentarni film največ
do 30.000 EUR) – področje D.
– Mladinska poučna oddaja, sklop 10. (desetih) oddaj, v trajanju 25 minut na oddajo (maksimalna vrednost
razpisanih sredstev je 45.000 EUR – 4.500 EUR na
oddajo) – področje E.
Zahteve glede zvrsti in tematike AV del, ki so predmet razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: dela morajo biti posneta in izročena porimerna za predvajanje
v polni HD ločljivosti 1920 x1080. Ustrezati morajo Tehničnim standardom za sprejem končanih oddaj na FTP
strežnik, ki bodo navedeni v prilogi k pogodbi.
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5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost
sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 325.000 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec za navedbo vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2011, 2012 in 2013, z navedbo naročnikov
posameznega AV dela,
– obrazec s seznamom avtorske ekipe,
– obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa
neodvisnega producenta,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma
ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,
– izjavo o predložitvi garancij,
– vzorec ocenjevalnega lista in seznam obveznih
prilog, ki niso vključene v razpisno dokumentacijo ter
navodila za oddajo vloge,
– obrazec finančnega predračuna produkcijske
cene AV dela,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti
izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so
ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran
vzorca pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo in
obrazec.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1),
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl. US)
in so pravna ali fizična oseba:
– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic EU;
– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– v kateri ima izdajatelj televizijskega programa največ 25-odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma
glasovalnih pravic v njenem premoženju;
– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije
na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če
evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja
iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke
razpisa.
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper
prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani
RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe
prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi
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o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje,
določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne
osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena
ter z zakonom, ki ureja medije.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
1. v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na
razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1),
2. navedene reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2),
3. seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja
v letih 2011, 2012 in 2013, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV
SLO št. 3),
4. obrazec s seznamom avtorske ekipe (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO št. 4),
5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5),
6. terminski načrt realizacije dela (obvezno oddati
na obrazcu RTV SLO št. 6),
7. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati
na obrazcu RTV SLO št. 7),
8. izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni
zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV
SLO št. 8),
9. izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni
začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati
na obrazcu RTV SLO št. 9),
10. izjavo o predložitvi garancij, ki jo podpiše
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 10),
11. izpolnjen finančni predračun produkcijske
cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški,
potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 11),
12. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe
o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe
RTV SLO),
13. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti
produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več
kot tri dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence
AJPES (npr. društva, zavodi)),
14. sinopsis (za področje E za vse oddaje),
15. scenarij (za področje E za vse oddaje) in
16. režijsko eksplikacijo (za področje E splošno).
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki
mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod
popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD
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ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna
pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpisnih rokih glede na področje, na katerem kandidirajo
s prijavljenim AV delom:
– dokumentarne oddaje o gorah in gorništvu (področje A): do 17. 3. 2014;
– dokumentarne oddaje o vključevanju invalidov
v družbo (področje B): do 31. 3. 2014;
– dokumentarni filmi (področje C): do 31. 8. 2014;
– portretni dokumentarni filmi (področje D): do
31. 8. 2014;
– mladinska poučna oddaja (področje E): do 31. 3.
2014;
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2–4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora
pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2014,
področje ___ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji
morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati področje
(A, B, C, D, ali E), na katerem kandidirajo s posameznim
AV delom. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti
naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV
del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV
SLO v ločeni ovojnici.
RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo
RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno
poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki
razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom
zavržene.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih
kriterijih:
– vsebina (izbor teme oziroma vsebine, način njene obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativnost …) – do 60 točk;
– kreativna ekipa (reference in profesionalna kredibilnost režiserja, DOP-ja (oz. snemalca za področje E)
in scenarista ter producenta) – do 30 točk;
– cena (najugodnejša ponudba) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV
delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne
bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega
seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni
v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo
vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo
strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
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odkupi nobenega dela, kolikor posamezna strokovna
komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter
višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi
odkupa del.
V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV
SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje odkupa že zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja
odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi
in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi
financiranja odkupa.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del
razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO
si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove
k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji
izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov
ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo
od sklenitve pogodbe.
Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV
SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne
avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in
spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in
arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe
o odkupu.
Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah realizacije
AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija)
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno
odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV
delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji
izbranih AV del RTV SLO pravočasno posredovati vse
podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih
projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih
2014/2015.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih projektov v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba
o odkupu AV dela.
13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO
sklenila pogodbo o odkupu dela, morajo AV dela izročiti
najkasneje v naslednjih rokih:
– dokumentarne oddaje o gorah in gorništvu (področje A): do 28. 11. 2014;
– dokumentarne oddaje o vključevanju invalidov
v družbo (področje B): do 28. 11. 2014;
– dokumentarni filmi (področje C): do 30. 10. 2015;
– portretni dokumentarni filmi (področje D): do
30. 10. 2015;
– mladinska poučna oddaja (področje E): do 30. 9.
2014;
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski
naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro.
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Ta javni razpis začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V celoti je objavljen
tudi na spletnih straneh RTV SLO, www.rtvslo.si, kjer je
objavljena tudi celotna razpisna dokumentacija. V času
trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva tudi na sedežu RTV SLO.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Št. 2014-0123

Ob-1406/14

Na podlagi 4. člena Odloka o predmetu, pogojih in
postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za
pomoč družini na domu (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/13 – UPB2) župan Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, 1230 Domžale objavlja
obvestilo
o javnem razpisu
za podelitev koncesije
za izvajanje socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
na območju Občine Domžale
Občina Domžale razpisuje eno koncesijo za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
po oceni 13.000 ur letno za območje Občine Domžale in
z začetkom izvajanja storitve 1. 5. 2014 za obdobje 10 let.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Občine Domžale: http://www.domzale.si/, in sicer
pod rubriko »Razpisi, povabila in javna naročila – Družbene dejavnosti« od 14. 2. 2014 dalje.
Občina Domžale
Št. 31/2014

Ob-1381/14

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) in
sprejetega Letnega programa športa Občine Prevalje
za leto 2014, št. 671-0004/2013-11 z dne 30. 1. 2014,
Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa
v Občini Prevalje v letu 2014
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa
v Občini Prevalje v letu 2014.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2014 in sofinanciranje naslednjih
vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev,
ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
V. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo
izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine
Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne
zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno
usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov
v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za
izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine Prevalje
delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe,
za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini
(ne velja za javne zavode).
VI. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo
na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa
športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok:
5.471,00 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok:
3.587.00 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok:
drugi do 80-urni programi: 3.500,00 €,
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport: 22.000,00 €,
– za športno vzgojo mladine: interesna športna vzgoja mladine – do 80-urni športni programi:
2.500,00 €,
– za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 35.000,00 €,
– za kakovostni šport: 0 €,
– specifične športne panoge: 500,00 €,
– za športno rekreacijo: 0 €,
– za športne in športno rekreativne prireditve:
5.500,00 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2014.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
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Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro.
X. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 6. 3. 2014, na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto
2014«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana
v sprejemno pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisan naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja) in naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 3. 2014 ob
10. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan
občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2014.
Občina Prevalje
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 92/07), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju
kmetijstva in podeželja v Občini Komen
za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju
kmetijstva in podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Komen) ter v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini
30.000 EUR ter 110202 Delovanje in izobraževanje društev v višini 3.500 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je
sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in
mednarodne odnose (št. zapisnika 011-01/2014-02), bo
občina v letu 2014 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva:
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini
20.000 EUR,
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– Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini
4.000 EUR.
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
3.500 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah v višini 3.000 EUR
– Naložbe v opravljanje storitev in trženje pro
izvodov in storitev s kmetij v višini 2.000 EUR.
C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini
1.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna
sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug
ukrep.
III. Splošna določila
– pomoč se lahko dodeli:
– pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem
v Občini Komen,
– članom kmetijskega gospodarstva, ki imajo
stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na
območju Občine Komen,
– organizacijam, ki so registrirane za izvajanje
programov na področju kmetijstva na območju občine
ali regije ter
– registriranim stanovskim ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva in
prehrane na območju občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli
javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom,
– če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že
prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva
iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do
stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.
– upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične 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 tem pravilniku
za naslednji dve leti. V primeru odstopa od pogodbe
oziroma da upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti,
– vlagatelji (razen organizacij in društev) morajo
imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Komen,
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– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse
ukrepe skupaj je 5.000 EUR letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil
traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za
celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja
njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem
znesku do 5.000 EUR. Kolikor je vlagatelj v preteklih
letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči
(5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo ni upravičen več,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/2011), veljajo omejitve poslovanja v skladu z navedenim členom,
– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih
pogojev in meril, navedenih pri posameznih ukrepih
v tem razpisu oziroma Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka, se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za
nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki
ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2014.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti že pred izdajo
upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški
pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 19. septembra 2014 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu 2014.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti,
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– pomoč se lahko dodeli za primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov,
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za
nadomestitev,
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu
se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi
Skupnosti ter na območju Občine Komen,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na
vrsto proizvodnje ter upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR,
najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
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A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov: samo za večletne
nasade sadnega drevja, jagodičevja in njivskih zelišč,
in sicer:
– če gre za povečanje že obstoječih večletnih
nasadov je najmanjša površina postavitve iste kulturne
vrste 1000 m2, ob skupni površini najmanj 3000 m2;
– če gre za prvo postavitev večletnih nasadov je
najmanjša površina postavitve iste kulturne vrste skupno 3000 m2;
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in
izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1
pogodbe ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (samo sadno
drevje, jagodičevje in njivska zelišča): stroški nakupa
sadilnega materiala, priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo: nakup in montaže nove tehnološke opreme za
krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč za gradnjo
v vrednosti 10 % upravičenih stroškov.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod
točko A.1.1.:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014,
– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – postavitev večletnih
nasadov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt postavitve pripravi pristojna institucija.
K prijavi je potrebno priložiti – naložbe v gradnjo in
adaptacijo hlevov in skladišča za krmo:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in
tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna
institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi).
K prijavi je potrebno priložiti – stroški za nakup kmetijske mehanizacije
– pri nakupu gozdarske opreme oziroma mehanizacije za delo v gozdu je potrebno priložiti dokazilo o la-
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stništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni
list, najemna pogodba),
– predračun iz tekočega leta (na predračunu morata
biti razvidna datum ter ime in priimek vlagatelja).
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka se upošteva predračun
priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije
oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva
ne bodo nakazana.
K prijavi je potrebno priložiti – stroški nakupa zemljišč
– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu
vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba
po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih
stroškov investicije brez DDV, za nakup zemljišč v vrednosti do 10 % upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
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.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska
zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za
to pristojna institucija;
– predračuni za opremo.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha,
obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8 GVŽ/ha.
Pri izračunu upravičenih stroškov se upoštevajo priloženi predračuni.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu
vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba
po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih
stroškov investicije brez DDV.
A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru
društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane, na
območju občine ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na področju
kmetijstva in turizma, na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
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– stroškov organiziranja programov usposablja-

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih
do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
– 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).
Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– izjavo o višini pridobljenih ali pričakovanih sredstev iz drugih virov (občin),
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet podpore,
– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb
z območja občine Komen,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično pomoč zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije do 100 %
upravičenih stroškov brez DDV. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: 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 Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014,
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– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo
pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo,
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe investicije,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma
dokazila o izvedenih delih (priložiti je potrebno račun
ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec
priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila
o nabavi opreme,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji,
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje pro
izvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na
kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven
kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano s kmetijsko
in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci:
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 Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo
pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma
dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun
ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec
priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila
o nabavi opreme.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
500 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
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C. Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije (leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje
vrste namenov: za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za
nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega
pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem
obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so
navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog,
mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in
v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim
dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na
naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni
ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj
– javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa
priimek in ime in naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo odpirala in
bodo vlagateljem vrnjene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno
pozove, naj vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja
vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih
stroškov posamezne investicije oziroma programa. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije. O dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve
sredstev v skladu s pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja
sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število pri-
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javiteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da
sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija na predlog občinske uprave pripravi nov izračun
dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje
dovoljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi
lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do
sredstev sicer upravičeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja v pravilniku določenega najmanjšega
zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da
upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena oziroma
lahko z investicijo prične, vendar so upravičeni stroški
le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost (nakup ali investicija) mora
biti zaključena najkasneje do petka, 19. 9. 2014. Do
19. 9. 2014 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi
sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski
porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila
o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na vseh
dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti plačila,
lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna
dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o izvedeni
aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo občina
s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni od datuma odpiranja
prijav.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa dalje
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223
Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine
Komen, www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Tanja Saražin Strnad, tel. 05/73-10-450, e-pošta: tanja.strnad@komen.si,
v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 330-4/2014

Ob-1383/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/77 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPR1011), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Krško za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 59/07), Podaljšanje obstoječih shem
državnih pomoči št.: 440-21/2013/ 9 in 10 in sprejetega
Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 107/12), objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Krško za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva
za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
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z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014
v okvirni višini 138.500,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. člen pravilnika)

Višina sredstev
v EUR-bruto
110.000

Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen pravilnika)

10.000

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen pravilnika)

500

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (13. člen pravilnika)
Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (16. člen pravilnika)
Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen pravilnika)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena,
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto
2014.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih
v poglavju tega razpisa.

5.000
10.000
3.000
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IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR
bruto (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo
uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije
za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki,
zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih trajnih nasadov in nasada špargljev, kot so: stroški priprave izvedbenega
načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave
zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, nakup
in postavitev mrež proti toči in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih
storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in
zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih
sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt,
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– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega
nasada.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
za tekoče leto vlaganj,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga,
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih
gospodarstev, ki ga izda UE je priloga ob zahtevku,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov
ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– pri napravi pašnikov in izvedbi malih agrarnih
operacij znaša minimalna površina 0,50 ha ter postavitvi
proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša
minimalna površina 0,25 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje
raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
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– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški
prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in
se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR v enkratnem znesku in največ 30.000 EUR, kar je razvidno iz
priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit,
– skupna vrednost vseh prijavljenih del pri napravi
pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in
izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR in največ
30.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov in
sicer pri stroških za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika
na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska
dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški
odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna pomoč se dodeli
v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50 % na OMD in
do 40 % za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na
območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto(PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih
stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar
izkazuje z kulturno varstvenim mnenjem, in sicer za:
a.) naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo
na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske
znamenitosti);
b.) naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti
kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje
ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
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– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine
in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali
posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100 % dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60 % dejanskih stroškov oziroma do 75 % na OMD (kmetijska
poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če
naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 500 EUR
bruto (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva za leto 2014 na nacionalnem nivoju in sicer
za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2014 sklenejo zavarovalno polico pri izvajalcih zavarovanj.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike
Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za leto 2014 s priloženim računom.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno
polico za tekoče leto.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha
primerljivih površin,
– pogoji navedeni v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij proizvodnje za tekoče
leto, za leto 2014,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 % upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane
pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za
naslednje teme:
– Preizkušanje škropilne tehnike in kakovost nanosa škropilne brozge, zaščita proti toči
– Preizkušanje učinkovitosti izbranega škropilnega program na zelenjavi ter analiza na ostanke uporabljenih aktivnosti
– Urejanje odpadnih vod v kmetijstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj,
kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih
proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih pro
izvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv
izvajalca,
– v primeru, da je upravičenec malo ali srednje
veliko podjetje (samostojni podjetnik ali pravna oseba),
mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah in ni v kazenskem postopku.
Upravičenci:
– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne
osebe, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za
kmetovalce iz Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so
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kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči idr.),
– reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za isti naslov ali temo
izobraževanja podala vlogo dva ali več vlagateljev,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na območju občine.
Pomoči de minimis
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«:
Pomoči dodeljene istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega
blaga pred rabo uvoženega.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne pro
izvodnje kmetijskih pro
izvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
e. podjetja v težavah,
f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto(PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
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– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
50.000 EUR,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni
v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev ali nadomestni
člani, 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 Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
davčni zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2014 dalje,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov investicije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR in največ
30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij –
Ukrep 9
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR bruto(PP 5002).
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Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine
Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na
domači kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in
VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju
Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih
gospodarstev v Občini Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– ponedeljka, 10. 3. 2014 za ukrepe: naložbe
v kmetijska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo
tradicionalne krajine in stavb, zavarovanje in naložbe
v dopolnilne dejavnosti.
– torka, 30. 9. 2014 za ukrep: prevzemnik kmetije;
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«.
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«
Ne odpiraj »JR – zavarovanje«
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«
Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«
Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu
ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
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Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska
gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb in
Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok
o proračunu Občine Krško za leto 2014.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi
zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na
Občino Krško najkasneje do:
– 8. 9. 2014 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, naložbe v kmetijska gospodarstva za izvedbo
agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, varstvo tradicionalne krajine in stavb.
– 30. 10. 2014 za ukrepe: zavarovanje, tehnična
podpora in prevzemnik kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodba, dokazila
o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila
za izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska
gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter
Zagotavljanje tehnične podpore, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa, raze za aktivnosti v okviru dopolnilnih dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2014.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 8. 9. 2014, oziroma po 30. 10.
2014 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 330-1/2014
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), sprejetega Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014
(Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o ohranjanju in
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spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Brežice za programsko obdobje 2007–2014 (Uradni list
RS, št. 70/07), objavlja Občina Brežice
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Brežice za leto 2014
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2014, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014
v okvirni višini 111.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
(9. člen pravilnika)
2. Zagotavljanje tehnične podpore
(11. člen pravilnika)

Višina
sredstev
100.000 EUR
11.000 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena,
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke, ki so navedene v tem razpisu v skladu z Odlokom
o proračunu Občine Brežice za leto 2014.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika
podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
investirajo na območju Občine Brežice, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki
ležijo na območju Občine Brežice,
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2).
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v za-
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sebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih
v poglavju tega razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni
stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je 100.000, EUR
(PP 1340) in sicer za naslednje namene:
Namen A: 90.000 €-naložbe v kmetijska gospodarstva razen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu
Namen B: 10.000 €-naložbe v nakup protitočnih
mrež v vinogradništvu s pripadajočo opremo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
Upravičeni stroški: Namen A
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo pomožnih
živinorejskih objektov (seniki, silosi ...), sofinanciranje
adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni upravičen strošek,
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije
za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, okopalniki, itd.),
– stroški nakupa traktorja s štirikolesnim pogonom,
– stroški nakupa kombajna oziroma žetvene naprave za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
– stroški nakupa mrež proti toči s pripadajočo opremo, razen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu.
Vsa našteta oprema in stroji morajo biti novi, razen
nakup kombajna ali žetvene naprave za žetev žita.
Upravičeni stroški: Namen B
– stroški nakupa protitočnih mrež s pripadajočo
opremo v vinogradništvo.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo
v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Brežice.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in
zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela,
– stroške povezanih z obnovljivimi viri energije,
– vzdrževalna dela na kmetijskih objektih,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
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– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih
sredstev Republike Slovenije in EU.
Pri namenu B, mora biti najmanjša površina, ki bo
pokrita z protitočnim mrežam 0,25 ha vinograda
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2014
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno prostorsko dokumentacijo (gradbeno dovoljenje),
– izpolnjeni prijavni obrazec (1A ali 1B).
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali
hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje
raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– sofinanciranje je do 40 % upravičenih stroškov,
– v primeru, da ostanejo neporabljena sredstva za
določen namen, se le ta lahko prerazporedijo za drugi
namen,
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– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 4.200 EUR in največ
20.100 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Prej
navedena limita veljata za namen A. Kolikor je prijavitelj
na ta javni razpis davčni zavezanec, se mu upošteva
investicija brez DDV-ja,
– najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na
območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 11.000 €
(PP 1160 v višini 8.000 € in PP 1087 v višini 3.000 €).
Namen A: 8.000 € – zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvo, razen področja ekološke pridelave.
Namen B: 3.000 € – zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu-področje ekološke pridelave.
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru
društvene dejavnosti,
– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje
kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj
med kmetijskimi gospodarstvi, strokovne ekskurzije, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih: stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj
(prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna
podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz
dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj,
kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih pro
izvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške povezane z nočitvami in prehrano.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– Izpolnjeni prijavni obrazec 3A ali 3B.
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Upravičenci:
Namen A.
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na
področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Brežice in
imajo sedež v Občini Brežice,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju občine in imajo sedež v Občini Brežice.
Namen: B
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju ekološkega kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju občine in imajo sedež v Občini
Brežice. Kolikor imajo sedež izven Občine Brežice in
izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravičenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano ekološko pridelavo
s sedež v Občini Brežice, spadajo med upravičence po
tem razpisu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične
podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo
v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– vključno torka, 28. 2. 2014 za namen: Tehnična
pomoč za namene A in B,
– vključno srede, 30. 4. 2014 za namen: Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za
namene A, B,
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250
Brežice ali oddane v sprejemno pisarno Občine Brežice,
CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo« z oznako črke namena (npr.«
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo«-namen A);
Ne odpiraj« JR – tehnična podpora« z oznako črke
namena.
Kot datum pravočasno oddane vloga se šteje poštni žig.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
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Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev vloge je 5 (pet) dni od dneva prejema obvestila o dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Strokovna komisija bo po oddaji vseh dokumentov za črpanje sredstev po tem razpisu, preverila
resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen
namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktor občinske uprave oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
se opredeli še namen ter opravičljive stroške, za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska
gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi
zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljeni
na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 9. 2014.
Zahtevek mora vsebovati dokazila in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni ali overjeni. Priloženo mora biti tudi
potrdilo o plačilu.
Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe
v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune
z datumom po 30. 10. 2014 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Brežice, www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič,
tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.
Občina Brežice
Št. 40/2014
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Na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/13;

v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV,
št. 17/13) objavlja Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) naslednji
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva
v Mestni občini Velenje za leto 2014
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju MOV).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV za leto
2014, skladno z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de
minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
Sredstva se dodelijo za:
Namen A: Sofinanciranje naložb v gospodarstvo.
Namen B: Sofinanciranje stroškov novih zaposlitev.
Namen C: Sofinanciranje stroškov najemnin v mestnem središču.
III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV
in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV.
Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža
v MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne
6. 8. 2008. Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se
vsi ti pogoji smiselno uporabljajo.
Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandidira samo za en namen.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju, niso upravičena do pomoči
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu
z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
– ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;
– ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– ki so že koristila pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih
pomoči;
– ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOV iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
– ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno
s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem po-
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slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju;
– ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju
do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije;
– ki so že prejela državno pomoč po tem odloku in
naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
– ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih
virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno);
– ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev;
– ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Prav tako pomoči
ne bodo namenjene izvozu oziroma z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Posebni pogoji in določila:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne
pogoje za posamezni namen:
Namen A:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se
ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za naložbe v objekte, stroje, opremo in naprave),
– imajo najmanj eno zaposleno osebo,
– najnižji znesek sofinanciranja upravičenih
stroškov je 1.000,00 EUR, najvišji znesek pa največ
20.000,00 EUR,
– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške naložbe, nastale od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. Tveganje
glede izvajanja naložbe pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
Prijavitelju bo MOV na osnovi tega javnega razpisa
sofinancirala največ eno naložbo.
V primeru, da prijavitelj po zaključku projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2015 ne bo realiziral projekta skladno s prijavo (vključno z upoštevanjem meril,
vezanih na predvideno število novih zaposlitev, stopnje
financiranja projekta ter pomena projekta za podjetje) si
komisija pridržuje pravico, da lahko zahteva vračilo do
30 % prejete subvencije.
Namen B:
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju MOV
in ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS vsaj
1 mesec pred dnevom objave tega razpisa.
– Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 2 leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti
izvedeno na območju MOV.
– V primeru, da novo zaposleni delavec postane
brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 2 let,
mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja
zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem
razpisu opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru
mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti.
– Število novih zaposlitev, ki jih bo sofinancirala
MOV ni omejeno, vendar je vezano na merila s točkovnikom do razdelitve sredstev za ta namen.
Namen C:
– Prijavijo se lahko obstoječi in bodoči najemniki
poslovnih prostorov v mestnem središču, ki v poslovnih prostorih opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo
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sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu
2014. Pri slednji se pri prijavi zahteva najmanj pisna
izjava lastnika poslovnega prostora, da bo do najema
v letu 2014 prišlo.
– Najemno pogodbo bo potrebno priložiti najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
– Prednost do sofinanciranja bodo imeli tisti najemniki, ki bodo vzeli v najem prazne prostore ter bodo
s svojo dejavnostjo zelo prispevali k poživitvi mestnega
središča.
– Subvencija je namenjena za najem poslovnih prostorov v letu 2014.
– Najemniki morajo k vlogi predložiti program z opisom dejavnosti, ki se/ali se bodo izvajale v najetih prostorih in najemno pogodbo.
– Prejemnik subvencije mora uporabljati oziroma
imeti najete poslovne prostore za obdobje, za katerega
je zaprosil subvencijo. Najete poslovne prostore mora
uporabljati v skladu z upravičenim namenom (za opravljanje gospodarske dejavnosti) in predloženim programom iz prejšnje alineje.
Prijavitelji na razpis ter prejemniki subvencij odgovarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi
na razpis. V primeru neresničnih podatkov ali grobega
kršenja pogodbe o dodelitvi subvencije je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 200.000,00 EUR, od
tega za:
– namen A: 120.000,00 EUR,
– namen B: 40.000,00 EUR,
– namen C: 40.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi nameni glede na število upravičencev in višino
zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto
2014 na proračunski postavki 40514026 Spodbujanje
podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva,
v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de minimis«.
V skladu s tem pravilom skupni znesek pomoči (že prejetih ali zaprošenih), dodeljen istemu upravičencu ne
sme preseči 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR
(v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku so v relevantnem obdobju še kandidirali za de minimis pomoč in
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov.
Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za namen pod A:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek komunalnega prispevka,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih
prostorov,
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– strošek nakupa strojev in opreme,
– celovita obnova obstoječe proizvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega
tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
za mikro in mala podjetja in do 40 % upravičenih stroškov za srednje velika podjetja (brez DDV).
Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je
20.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje
naložbe je 1.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
Med upravičene stroške naložbe ne spadajo:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši
premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR
razen, če gre za neločljivo povezano celoto,
– cestno prevozna sredstva, stroški transportnih
sredstev in transportne opreme,
– drobni inventar in drobni material,
– programska oprema, razen tiste programske
opreme, ki je potrebna za delovanje podjetja in razvoj
novih lastnih produktov.
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je registriran prijavitelj sam.
Za namen pod B:
– stroški dela novo zaposlenih v višini do 12 minimalnih mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov
delodajalca, stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva pri delu.
Za novo zaposlitev se šteje zaposlitev, ki je bila ali
bo realizirana v obdobju med 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
Prijavitelji upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, dokazili o nakazilu na TRR zaposlenega
(bančni izpis), REK obrazci in potrdili o plačanih davkih
in prispevkih. Druge oblike izplačil se ne upoštevajo
(avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz delovnega razmerja idr). Samostojni podjetniki, kot nosilci
dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in
prispevkov, ker si ne izplačujejo plače.
Za namen pod C:
– najemnina za poslovne prostore v mestnem središču za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Višina sofinanciranja:
– za že zaseden prostor, kjer gre za obstoječega
najemnika (na dan objave razpisa je poslovni prostor
zaseden in ima sklenjeno pogodbo pred objavo razpisa)
je najvišje možno sofinanciranje do 50 % najemnine oziroma največ do 3 €/m2 (brez vključenega DDV);
– za prazne prostore, kjer gre za novega najemnika
(na dan objave razpisa je prostor prazen in ima sklenjeno najemno pogodbo od objave razpisa dalje) je najvišje
možno sofinanciranje do 50 % najemnine oziroma do
6 €/m2 (brez vključenega DDV). Upravičen stroške najema je od datuma vselitve v najemni prostor. V primeru,
da bo prostor prazen, bo strošek najema neupravičen.
Za območje mestnega jedra se šteje območje strogega mestnega središča, med Šaleško, Rudarsko, Tomšičevo in Kidričevo cesto v Velenju. Iz upravičenega
območja je izključen kompleks objektov Zdravstvenega
doma Velenje, kompleks objektov Šolskega centra Velenje ter Osnovna šola Gustava Šiliha.
Grafični del območja je priloga razpisne dokumentacije pri tem namenu.
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Skupne določbe
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa na posameznega upravičenca ne
sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega
proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so
sredstva dodeljena.
Upravičenec za upravičene stroške naložbe oziroma projekta, ki je predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev.
VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Za namen A:
– gibanje št. zaposlenih (največ 20 točk),
– nove zaposlitve (največ 20 točk),
– starost podjetja (največ 10 točk),
– izvozna naravnanost (največ 10 točk),
– stopnja sofinanciranja (največ 10 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 10 točk),
– pomen projekta za podjetje (največ 20 točk).
Za namen B:
– status brezposelnega (največ 20 točk),
– starost podjetja (največ 20 točk),
– trajanje zaposlitve (največ 20 točk),
– stopnja sofinanciranja projekta (največ 20 točk),
– vrsta dejavnosti (največ 20 točk).
Za namen C:
– status prostora (največ 30 točk),
– pomen dejavnosti prijavitelja za popestritev mestnega središča (največ 30 točk)
– starost podjetja (največ 10 točk),
– trajanje najema (največ 20 točk),
– stopnja sofinanciranja najemnine (največ 10 točk).
Najvišje možno število točk pri vsakem namenu je
100. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Doseganje meril se bo po zaključku projekta oziroma pogodbe o sofinanciranju preverjalo.
VII. Obdobje za porabo sredstev in poročanje:
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko leto 2014. Dodeljena
proračunska sredstva morajo biti porabljena v posameznem proračunskem letu.
Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju:
– za namen A od 1. 12. 2013 do 28. 11. 2014,
– za namen B od 1. 1. 2014 do 20. 12. 2014,
– za namen C od 1. 1. 2014 do 20. 12. 2014.
Namen A
Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje
najkasneje do 28. 11. 2014. Zahtevku je potrebno priložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške projekta,
– kopije računov za celotno vrednost projekta, ki se
glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim
sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa, dokazilo o prevzemu
strojev ali opreme (npr. dobavnica, tovorni list, EUL
obrazec),
– dokazila o realiziranih zaposlitvah (kopije potrjenega obrazca M-1 s strani ZZZS RS za vsakega zaposlenega).
Pred izplačilom zahtevka bo komisija opravila ogled
na terenu ter preverila verodostojnost računov in ostale
dokumentacije ter namensko porabo sredstev.
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Namen B
Prijavitelj ima možnost oddaje zahtevkov za sofinanciranje mesečno, polletno ali po zaključku projekta,
vendar najkasneje do 20. 12. 2014. Zahtevku je potrebno priložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta in
seznamom plačilnih list, ki se priloži samo pri zadnjem
zahtevku, to je najkasneje do 20. 12. 2014,
– kopije plačilnih list za celotno vrednost projekta,
ki se glasijo na upravičenca,
– kopije računov za usposabljanje varstva pri delu,
zdravniških pregledov,
– potrdila – dokazila o plačilu stroška plač ter vseh
prispevkov in davkov ter druga dokazila, vezana na
upravičene stroške (bančni izpisi, iz katerih je razvidno
nakazilo na TRR zaposlenega, plačilo prispevkov in
davkov po skupnem REK-1 obrazcu),
– kopije potrjenega obrazca M-1 s strani ZZZS RS
za vsakega zaposlenega.
Pred izplačilom zahtevka si komisija pridržuje pravico do sprotnega preverjanja prijavitelja glede plačanih
prispevkov in davkov, vezanih na sofinancirane zaposlitve.
Namen C
Prijavitelj ima možnost oddaje zahtevkov za sofinanciranje mesečno, polletno ali po zaključku projekta,
vendar najkasneje do 20. 12. 2014. Zahtevku je potrebno priložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta s seznamom računov plačanih najemnin, ki se priloži samo
pri zadnjem zahtevku, to je najkasneje do 20. 12. 2014,
– kopije računov najemnin, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim
sklicem pri nakazilu.
Pred izplačilom zahtevka bo komisija opravila ogled
na terenu ter preverila verodostojnost računov in ostale
dokumentacije ter namensko porabo sredstev.
Vzorec končnega poročila in zahtevka je v prilogi
razpisne dokumentacije za vsak namen posebej.
Po zaključku projekta se bo s strani komisije izvajalo preverjanje v skladu s posebnimi pogoji in določili
za vsak namen posebej (za namen A – realizacija predvidenih novih zaposlitev do 31. 12. 2015, za namen B –
trajanje sofinanciranih zaposlitev, namen C – trajanje
najemne pogodbe).
VIII. Razpisni rok in način prijave
Javni razpis bo odprt do 18. 4. 2014. Vloge morajo
biti prejete do 18. 4. 2014 do 9. ure na naslov: Mestna
občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za podjetništvo za leto 2014 – oznaka
namena« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno se kot prepozne zavržejo.
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vse
obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MOV lahko od prijavitelja
zahteva tudi dodatno dokumentacijo s katero dokazuje
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje
o izidu razpisa
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2014 ob 12. uri
in je javno.
Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dneh od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8
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delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ
s sklepom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge, ne bodo upoštevane.
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse
popolne in ustrezne vloge. Župan bo o njih s sklepom
odločil najkasneje v 30 dneh od roka za predložitev vlog.
Hkrati bo prijavitelje pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.
Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja
občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati
na naslednjem razpisu.
Podatki o odobrenih in izplačanih sredstvih so informacije javnega značaja in se lahko objavljajo.
X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za izdelavo
vloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti /razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina
Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov
trg 1, 3320 Velenje.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investicije MOV na tel. 03/896-16-82 (Metka Špindler) ali po
elektronski pošti: metka.spindler@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 2014/000021
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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in
127/06, 38/10 in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10,
84/10 in 40/12 – ZUJF), 33. člena Energetskega zakona
(EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11
Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica
(MUV, št. 6/10 in 19/10), Občina Hoče - Slivnica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
izbirne gospodarske javne službe distribucije
toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »Slivnica«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
tel. 02/616-53-20, email: obcina@hoce-slivnica.si, naslov spletne strani: www.hoce-slivnica.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne
službe distribucije toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
»Slivnica« (MUV, št. 2/2014).
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospo-
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darske javne službe distribucije toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso »Slivnica«. Koncesija obsega izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote iz
kotlovnice na lesno biomaso v zaključenem območju ob
Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru
v Občini Hoče - Slivnica ter izvajanje drugih storitev,
ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo
naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni
in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne
službe distribucije toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
»Slivnica« (MUV, št. 2/2014) razpisna dokumentacija in
koncesijska pogodba. Variantne in opcijske ponudbe
niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja kot nepopolne.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se
podeli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o določitvi
in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe
distribucije toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »Slivnica« (MUV, št. 2/2014).
5. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri
koncesionarja za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso v območju ob Osnovni šoli Franca
Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru v Občini Hoče - Slivnica, bo izdala občinska uprava Občine Hoče - Slivnica
v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl.
US, 48/09 – popr. in 8/10). Razpisna dokumentacije za
javni razpis je objavljena na spletnih straneh Občine
Hoče - Slivnica.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi skupina gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisne
dokumentacije. Pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe
morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni
razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico,
da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda
v slovenski jezik.
9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik
mora pri prijavi predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10.000,00 EUR, skladno z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne
dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna
in je dosegljiva na spletni strani naročnika, www.hoce-slivnica.si
11. Kraj in rok za predložitev ponudb: ponudbe
morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov
naročnika: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče. Končni rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2014
do 12. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave
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(osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete
(prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali
umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo
ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati
ponudbe.
12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, dne 25. 2. 2014 ob 13. uri. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij: ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno na
naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov:
karmen.purg@hoce-slivnica.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 4 dni pred rokom za
oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje
2 dni pred rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo
objavljeni na spletni stran naročnika. Podana pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 430-4/2014-6
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Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13),
Odloka o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 81/13), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in
odločitve Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja
v Občini Sežana za leto 2014 z dne 5. 2. 2014, Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2014
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati:
Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
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– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne pro
izvodnje kmetijskih pro
izvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce,
e. podjetja v težavah.
Pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Ravno tako pomoč
ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim
dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Sežana,
– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2014 oziroma najkasneje do 13. 6. 2014,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega
leta za polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program
pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobraz-
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bo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo,
visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki
začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki
ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– najkasneje do 13. 6. 2014 zaposlijo brezposelne
osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga
040 + 112) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Sežana),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje do 13. 6. 2014 mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2014,
ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 –
Vzpodbujanje zaposlovanja znaša 75.000,00 EUR, od
tega za:
– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva v okvirni višini 20.000,00 EUR,
– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 20.000,00 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 35.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči,
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se
dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije ES 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za pomoči »de
minimis« (Uradni list EU L379, 28. 12. 2006, str. 5-10).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in
namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju pa znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
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v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«
pomoč,
– drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste
upravičene stroške.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno
varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do
3.130,00 EUR, in sicer:
Tarifni razred
IV. tarifni razred
V. tarifni razred
VI. tarifni razred
VII. tarifni razred
VIII. tarifni razred

Višina
80 % višine sredstev za ukrep 1
85 % višine sredstev za ukrep 1
90 % višine sredstev za ukrep 1
95 % višine sredstev za ukrep 1
100 % višine sredstev za ukrep 1

Za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev znaša višina sredstev sofinanciranja do 3.900,00 EUR
ter za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do
3.900,00 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
do 24. 6. 2014 predložiti naslednjo dokumentacijo za
izplačilo:
a. za Ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve
oziroma pripravništva in Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1);
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer
dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
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– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh
letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 3.
2014.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2014«. Vloga
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se
dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in
natečaji').
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlovanja«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni
naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge
oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev
vlog – do vključno 31. 3. 2014 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov,
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana
s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in
neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih
sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
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upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska
c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba št. 67,
tel. 05/73-10-120.
Občina Sežana
Št. 030-3/2010

Ob-1412/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje
programov športa v javnem interesu in uporabo objektov
in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 110/2010, 27/2013 in 111/2013), Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa
v javnem interesu v Mestni Občini Slovenj Gradec,
v letu 2014
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in sicer po področjih
do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok –
2.000,00 €,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok –
28.200,00 €,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami –
300,00 €,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
– 300,00 €,
– interesna športna vzgoja mladine – 8.800,00 €,
– programi športa nadarjenih otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – 65.000,00 €,
– programi športa nadarjene mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport – 45.000,00 €.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih –
30.000,00 €.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
– Program kakovostnega športa – 50.000,00 €
– Programi vrhunskega športa – 2.000,00 €
– Kategorizirani posamezniki – 6.000,00 €
1.4. Šport invalidov – 4.500,00 EUR.
1.5. Strokovno usposabljanje – 2.375,00 EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev:
– Velike nacionalne, mednarodne – 7.600,00 EUR,
– mednarodna dejavnost – 3.420,00 EUR,
– druge prireditve – 6.175,00 EUR.
1.7. Šolska športna tekmovanja – 6.800,00 €
1.8. Športno aktivne počitnice, počitniški programi
– 6.300,00 EUR.
1.9. Plavalno opismenjevanje – 3.500,00 EUR.
1.12. Strokovno delo društev in zvez:
– delovanje Športne zveze – 11.176,00 €.
– Delovanje klubov in društev – 3.000,00 €
1.13. Občinska panožna športna šola –
11.000,00 EUR
2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju
športa.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane
v MO Slovenj Gradec,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za klube in društva),
– Mestni občini Slovenj Gradec redno dostavljajo
programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu (velja za redne športne programe),
– so registrirani in opravljajo svojo dejavnost najmanj eno leto.
V skladu s pravilnikom imajo pravico do sredstev za
strokovno usposabljanje vsi izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2014. Sredstva
pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
2. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za področje, na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem
razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem
obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih
in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do petka, 7. 3.
2014, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2014«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo,
bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat
v določenem roku ne dopolni vloge, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu
in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj
Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi
sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 7. 5. 2014, rezultati javnega razpisa
bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec:
(www.slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni strani
http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Borut Marošek
02/88-462-82, 031/878-559, borut.marosek@slovenj-
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gradec.si Marijan Klemenc 02/88-121-24, 051/320-997,
marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-1/2014

Ob-1419/14

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na
podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), na
podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta
410-3/2013, z dne 10. 12. 2013) objavlja
razpis
javne dražbe nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/671-03-51;
faks: 05/671-03-39; e-mail: obcina.piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene:
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziroma 1 predmet dražbe):
– parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: 289 m2 zemljišča,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: 557 m2 zemljišča,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do
celote.
Parceli se prodajata po izklicni ceni 130.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Paderna (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno
S del parc. št. 7651/0, k.o. Portorož je obremenjen s potekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan
ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti
za namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja,
vzdrževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in
nadzora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja ali gradnje v korist občine. Zemljišče ima pogled
na Sečoveljske soline.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, 665 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
85.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na
grebenu ob cesti Seča–Korte. Predvidena je izgradnja
podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10,
k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan
k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med
parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12.
2014 oziroma do prodaje nepremičnine.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, 1014 m2
zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
125.000,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Košta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše
z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta v poslovne prostore in v turistične nastanitvene površine.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, 847 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
95.000,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključitev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo
novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska
d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za priključitev novim odjemalcem. Elektro Primorska d.d. ima
v planu investicij predvideno projektiranje in pridobitev
gradbenega dovoljenja za gradnjo nove transformatorske postaje Parecag 4 s SN priključkom in NN omrežjem. Iz parcele je pogled na Sečoveljske soline. Na
parceli se nahaja oljčni nasad. Prodajna pogodba bo
vsebovala dogovor, po katerem si Občina Piran pridrži
pravico dostopa in izkopa oljk v roku 4-ih mesecev šteto
od primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor občina
oljk v dogovorjenem času ne izkoplje, oljke postanejo
last kupca.
Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/6, k.o. 2630-Piran, 703 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
120.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda,
Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev
na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij
za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena
v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc.
št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna
pot. Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo
vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter izgradnja krajšega kanalizacijskega
voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne
meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala
dogovor brezplačne služnostne pravice v korist občine za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega
voda.
Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/5, k.o. 2630-Piran, 693 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
118.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda,
Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na
EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo
Elektro Primorske, da bo investicija vključena v plan za
izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in
1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot. Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo vezano na
razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave
ter izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplačne služnostne pravice v korist občine za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega voda.
Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/2, k.o. 2630-Piran, 799 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
138.500,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda,
Piran.
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Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev
na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij
za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena
v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc.
št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna
pot. Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo
vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne
razsvetljave.
Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/10, k.o. 2630-Piran, 673 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni
116.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda,
Piran. Nepremičnina je v skrajno zahodnem delu obremenjena s kanalizacijskim priključkom v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1515, k.o. Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev
na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij
za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena
v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc.
št. 1514/12, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot.
Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne
razsvetljave.
Predmet dražbe št. 9:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota,
en predmet):
– parc. št. 5070/3, k.o. 2632-Sečovlje: 481 m2 zemljišča in
– parc. št. 5071/1, k.o. 2632-Sečovlje: 162 m2 zemljišča (na parceli se nahaja stavba št. 2324 – površina
zemljišča pod stavbo: 64 m2),
skupno 643 m2 zemljišča, last Občine Piran do
celote.
Nepremičnini se prodajata po izklicni ceni
40.000,00 EUR.
Nepremičnini se nahajata na območju Dragonje.
Na zemljišču se nahaja vmesna vrstna stavba
št. 2324, k.o. Sečovlje v slabem stanju. Območje ni
opremljeno z javno kanalizacijo; objekti na tem območju
bodo morali biti od 31. 12. 2015 opremljeni s privatnimi
malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Nepremičnini sta obremenjeni z vodovodnim priključkom
objekta z naslovom Dragonja 7 (parc. št. 5073, k.o.
Sečovlje) ter z omrežjem elektronskih komunikacij. Na
zemljišču se nahajajo el. priključki in nizkonapetostno
omrežje, ki ga bo v primeru gradnje potrebno prestaviti
oziroma prilagoditi za napajanje novih objektov – kar bo
strošek bodočega investitorja. Dostopna pot do nepremičnin ni urejena.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in
sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi
pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe
se zvočno in/ali video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni
del razpisne dokumentacije.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži
v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani
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dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve
pogodbe odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna
plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, v roku
30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa
s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina pogodbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 3. 2014 na sedežu organizatorja, to je
občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran,
dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno
izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej
razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži
izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto
od dneva razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer
se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred
začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni
osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben
dokument.
9. Varščina: ponudniki morajo do dne 10. 3. 2014,
do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene posameznega predmeta javne dražbe navedene
v 2. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru,
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne osebe) in s pripisom: za
javno dražbo.
10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje
do dne 10. 3. 2014, do 12. ure, na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v ku-
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pnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, organizator obdrži varščino.
12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi,
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin
in dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik
prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema
splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, osnutek prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak
delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih
kontaktnih številkah: za predmete prodaje pod zap. št.
od 1 do vključno 8: 05/671-03-37(Martina Kukovec),
za predmet prodaje pod zap. št. 9: 05/671-03-02 (Tina
Ukmar-Opara) ali tajništvo: 05/671-03-51, e-mail: martina.kukovec@piran.si;tina.ukmar-opara@piran.si, faks:
05/67-10-339.
13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled.
14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe
za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Izhodiščne cene oziroma kupnina ne vključuje 22 %
DDV-ja oziroma 2 % davka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev.
Kupec je dolžan povrniti stroške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge
dajatve.
Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s soglasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
Občina Piran
Št. 3528-1-2014

Ob-1423/14

Mestna občina Koper na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in
spremembe) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov
v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori:
– Čevljarska ulica 11, Koper, prostor, v izmeri 66,97 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe
na parceli št. 1375/2, k.o. Koper, (ID znak (2605-786-1)
oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 427,54 €, za
mesec januar 2014;
– Čevljarska ulica 32, Koper, prostor, v izmeri 20,61 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 690/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-798-7)
oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost;
izklicna mesečna najemnina znaša 164,86 €, za mesec
januar 2014;

– Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor, v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181, k.o. Koper, (ID znak 2605-1253-1)
oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 230,28 €, za
mesec januar 2014;
– Mužčev trg 8, Koper, prostor, v izmeri 63,62 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli
št. 1292, k.o. Koper (ID stavbe 1586 in 680), oddajamo
za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 179,99 €, za mesec
januar 2014;
– Repičeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 240,9 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli
št. 1097, k.o. Koper, (ID znak 2605-1097/0-0) oddajamo
za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna
mesečna najemnina znaša 1.508,80 €, za mesec januar 2014;
– Sabinijeva ulica 2, Koper, prostor, v izmeri 40,28 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1259, k.o. Koper, (ID znak 2605-899-1)
oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost;
izklicna mesečna najemnina znaša 122,50 €, za mesec
januar 2014;
– Sp. Škofije 182, Škofije – bivša ribarnica, prostor,
v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju
objekta na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za
trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 161,52 €, za mesec januar 2014.
– Ulica stare pošte 3, Koper, prostor, v izmeri 76,65 m2 poslovne površine, nahaja se v I. nadstropju objekta na parceli št. 631, k.o. Koper, (ID znak
2605-1522-2) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 396,17 €, za mesec
januar 2014;
– Vlačičeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 17,97 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1002, k.o. Koper, (ID znak 2605-568-3) oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna
mesečna najemnina znaša 117,71 €, za mesec januar
2014;
– Župančičeva ulica 10, Koper, prostor, v izmeri 49,98 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe
na parceli št. 879/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-1017-1)
oddajamo za mirno storitveno dejavnost ali skladišče;
izklicna mesečna najemnina znaša 187,23 €, za mesec
januar 2014;
– Župančičeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 196,58 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 973/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-1016-6
in 2605-1016-8) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1.131,51 €, za mesec
januar 2014.
Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene,
s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene
stroke, upoštevaje Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega
sveta Mestne občine Koper na seji z dne 19. 12. 2013
sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je začel veljati z dne 1. 1. 2014.
Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati
30 % znižanja najemnine po citiranem sklepu.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno
s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v za-
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prti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem,
poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako
»3528-1/2014« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 4. 3. 2014.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo
ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi
od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo
ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 6. 3. 2014, ob 9.30, na naslovu:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna
soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na
vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine
– poslovni prostori, tel. 05/664-62-86 ali 05/664-63-75.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Št. 478-7/2014

Ob-1424/14

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje
1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica
Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o.
Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 31.028,00 €, brez 2 %
davka na promet nepremičnin;
2. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 23a, stoječ na parc. št. 782/5, k.o. Koper, z ID
oznako 2605-182-1, v izmeri 115,40 m2, za izklicno ceno
123.080,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
3. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Kozlovičeva ulica 21, stoječ na parc. št. 229/10, k.o. Semedela, z ID oznako 2606-3802-19, v izmeri 79,92 m2, za
izklicno ceno 74.636,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;
4. Poslovni prostor, gostinski lokal v Kopru,
na naslovu Ljubljanska cesta 2a, stoječ na parceli
št. 1441/5, k.o. Koper, z oznako 2605-1299-15, v izmeri 96,22 m2, za izklicno ceno 142.290,00 €, brez 2 %
davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina – garaža, v Semedeli, na naslovu Tomšičeva 6, stoječa na parceli št. 390, k.o.
Semedela, v pritličju večstanovanjskega objekta
z oznako 2606-126-2, v izmeri 34,95 m2, za izklicno
ceno 24.030,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina – skladišče, na naslovu Spodnje Škofije 69, stoječe na parceli 6381, k.o. Škofije, z ID
oznako 2595-1030-5, v izmeri 10,9 m2, za izklicno ceno
4.010,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
7. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, na
naslovu Marušičeva 2, stoječ na parceli št. 632/1, k.o.
Koper, z ID oznako 2605-1521-4, v izmeri 38,05 m2, za
izklicno ceno 42.067,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;
8. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, na
naslovu Santorijeva ulica 1, stoječ na parceli št. 799, k.o.
Koper, z ID oznako 2605-1978-5, v izmeri 39,00 m2, za
izklicno ceno 43.870,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;
9. Nepremičnina, klet, v Kopru, Sabinijeva
ulica 2, s parc. štev. 1259, k.o. Koper, označena z ID
znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno
4.746,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
10. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. štev. 1124, k.o. Koper, stavbišče, v izmeri 59 m2 in dvorišče, v izmeri 41 m2, za
izklicno ceno 61.123,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;

11. Nepremičnina s parc. št. 689/2, k.o. Gažon,
v izmeri 800 m2, za izklicno ceno 73.031,00 €, brez
22 % DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 689/3, k.o. Gažon,
v izmeri 788 m2, za izklicno ceno 71.216,00 €, brez
22 % DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 1923/9, k.o. Jernej,
v izmeri 867 m2, za izklicno ceno 99.412,00 €, brez 2 %
davka na promet nepremičnin;
14. Nepremičnina s parc. št. 1923/10, k.o. Jernej, v izmeri 735 m2, za izklicno ceno 82,968,00 €, brez
22 % DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 1158/5, k.o. Jernej,
v izmeri 378 m2, za izklicno ceno 33.306,00 €, brez 22 %
DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin;
16. Nepremičnina s parc. št. 2844/3, k.o. Semedela, v izmeri 1300 m2, za izklicno ceno 128.557,00 €,
brez 22 % DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, v izmeri 338 m2, za izklicno ceno 25.308,00 €, brez
22 % DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 19.501,00 €, brez
22 % DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 453/3, k.o. Škofije,
njiva 597 m2 in st. objekt 8 m2, v skupni izmeri 605 m2,
za izklicno ceno 34.614,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;
20. Nepremičnina s parc. št. 468/2, k.o. Škofije,
v izmeri 80 m2, za izklicno ceno 4.454,00 € solastniškega deleža do 3/4, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
21. Nepremičnina s parc. št. 449, k.o. Tinjan,
v izmeri 324 m2, za izklicno ceno 18.565,00 €, brez
22 % DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 1470, k.o. Tinjan,
v izmeri 210 m2, za izklicno ceno 8.232,00 € solastniškega deleža do 3/4, brez 22 % DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 60/16, k.o. Vanganel, v izmeri 808 m2, za izklicno ceno 50.485,00 €, brez
22 % DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanganel, v izmeri 834 m2, za izklicno ceno 48.496,00 €, brez
22 % DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo: izhodiščno nadomestilo
je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 22 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper,
se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran
v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben
temeljite prenove.
Poslovni prostor v Kopru, Kidričeva ul. 23A, stoječ
na parc. št. 782/5, k.o. Koper, se nahaja v centralnem
delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju po-
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slovno stanovanjske stavbe. V preteklosti je bil prostor
rekonstruiran kot prodajalna neživilske dejavnosti.
Poslovni prostor v Kopru, Kozlovičeva 21, stoječ na
parc. št. 229/10, k.o. Semedela, se nahaja v zgornjem
delu Žusterne oziroma na Markovcu. Prostor se nahaja
v pritličju pet etažnega objekta. Prostor ne obratuje in je
potreben delne prenove.
Poslovni prostor – gostinski lokal, stoječ na
parc.št. 1441/5, k.o. Koper, z oznako 2605-1299-15,
v izmeri 96,22 m2, se nahaja na naslovu Ljubljanska
cesta 2a in sicer na območju Bonifike, pod tribunami
koprskega stadiona (prvi lokal ob glavnem vhodu na
stadion). Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti,
v naselju Koper. Poslovni prostor je opremljen. Oprema
ni last prodajalca. Kupec nepremičnine bo moral z dosedanjim uporabnikom oziroma lastnikom opreme urediti
premoženjskopravna razmerja vezana na la-to.
Garaža v Spodnji Semedeli, na naslovu Tomšičeva 6, stoječa na parceli št. 390, k.o. Semedela, se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta in je primerna
za takojšnjo uporabo.
Skladišče na naslovu Spodnje Škofije 69, stoječe
na parc.št. 6381, k.o. Škofije, se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe. Ima samostojen vhod in je
potrebno prenove.
Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Marušičeva 2,
stoječ na parceli 632/1, k.o. Koper, ima samostojen vhod
in je trenutno povezan s prostorom, ki je v zasebni lasti.
Poslovni prostor v Kopru, stoječ na parceli 799, k.o.
Koper, na naslovu Santorijeva 1, se nahaja v centralnem
dela mestnega jedra, ob Kidričevi ulici. Potreben je celovite prenove.
Nepremičnina, klet, na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, s parc. štev. 1259, k.o. Koper, se nahaja
v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna
prenove.
Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu
Koper, Kačja ulica 1, s parc. štev. 1124, k.o. Koper, se
nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove.
Nepremičnini s parc. št. 689/2 in 689/3, k.o. Gažon,
se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Gažon.
Nepremičnini s parc. št. 1923/9 in 1923/10, obe k.o.
Jernej se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno
za mešano urbano rabo, v naselju Barižoni. Na parc.
št. 1923/9, k.o. Jernej stojita manjša pomožna objekta,
ki sta vpisana v katastru stavb.
Nepremičnina s parc. št. 1158/5, k.o. Jernej se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Na nepremičnini stoji
pritlični pomožni objekt, ki ni v lasti prodajalca.
Nepremičnina s parc. št. 2844/3, k.o. Semedela, se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.
Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju
za stanovanja, v naselju Žusterna.
Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 453/3 in 468/2, obe k.o.
Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,
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v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 453/3, k.o. Škofije je po obliki
ozka in dolga ter brez dostopa. Na nepremičnini stoji pritlični objekt, ki ni v lasti prodajalca. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež nepremičnine s parc. št. 468/2,
k.o. Škofije v višini 3/4-in.
Nepremičnina s parc. št. 1470, k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kolombar. Mestna občina Koper prodaja
solastniški delež nepremičnine v višini 3/4-in.
Nepremičnina s parc. št. 449, k.o. Tinjan, se nahaja
v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Tinjan.
Nepremičnini s parc. št. 60/16 in 60/17, obe k.o.
Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno
za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88,
7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08,
22/09) razen nepremičnin s parc. št. 1166/1, 782/5,
632/1, 799, 1259, 1124, vse k.o. Koper, ki se nahajajo
na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne
objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna
razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe
in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) ter nepremičnini
s parc. št. 229/10 in 203/4, k.o. Semedela, ki se urejata
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna
(Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/12 –
obvezna razlaga).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper,
katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12).
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.
V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da kolikor ima nepremičnina dva ali več etažnih
lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri
prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni
lastniki predkupno pravico.
Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona
ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.
Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo
ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati
celotno kupnino najkasneje v 30. 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.
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7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila dne 6. 3. 2014, v prostorih sejne sobe v pritličju
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. 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:
– 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 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne
občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-7-2014 (zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do
vključno 4. 3. 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 organizator javne
dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
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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.
Kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na
dražbi, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe,
si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti
z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (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.
Mestna občina Koper 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, davek na dodano vrednost oziroma davek
na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper 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 Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za
nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Št. 0141-14/2013/1

Ob-1386/14

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in prvega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center (Uradni list RS, št. 103/13) Ministrstvo za kulturo
objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
kulture;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje zavoda za mandatno obdobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih
2. delovne izkušnje na področju kulture
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat

opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
javnega zavoda, imenoval za generalnega direktorja
javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – generalni direktor – Cankarjev
dom« v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel.
št. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 14/2014

Ob-1404/14

Svet zavoda Osnovne šole Razkrižje, Šafarsko 24,
9246 Razkrižje, na podlagi sprejetega sklepa z 2. redne
seje, z dne 10. 1. 2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D;).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda, kot je računalniška pismenost (pri delu z operacijskim sistemom Microsoft Windows in programskim
paketom Microsoft Office ter uporabi e-poštnih programov in spletnih aplikacij).
Začetek dela bo dne 1. 9. 2014. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in
dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o:
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča naj ob oddaji vloge
ne bo starejše od 30 dni).
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, programom
vodenja in dokazili pošljite v 8 dneh od 14. do 21. 2.
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2014 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Razkrižje.
Šafarsko 24, 9246 Razkrižje, z oznako “Prijava na razpis
za ravnatelja”.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Razkrižje
Ob-1430/14
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Bojana Podgorška razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 111-05/2014

Ob-1444/14

Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, ki ga zastopa direktorica Tatjana
Kržišnik, na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe
Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 60/13) objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Socialno varstvenega centra Litija,
d.o.o.
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki
poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem /druga
stopnja/,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega
vsaj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Mandat direktorja prične teči predvidoma s 1. 3. 2014.
Pisne prijave morajo kandidati oddati v roku 8 dni
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Socialno
varstveni center Litija, d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270
Litija, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja
Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o.«
Prijava mora vsebovati:
– izjavo, da zoper kandidata ni podana omejitev iz
drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
in vodstvenih sposobnosti,
– program, ki vsebuje vizijo delovanja družbe za
obdobje 5 let,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Socialno varstvenemu centru Litija, d.o.o.,
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da

kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila).
Kandidati lahko k prijavi predložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 60 dni
od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati
dobijo pri Matiju Habetu na tel. 01/896-34-34 ali na elektronskem naslovu: matija.habe@litija.si.
Skladno z drugim odstavkom 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 60/13) javni razpis za zbiranje prijav
kandidatov v imenu nadzornega sveta objavi družba, ki
jo zastopa.
Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
Ob-1449/14
Svet Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni log 46,
1000 Ljubljana, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek dela je 1. 8. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, pridobljenem nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, program vodenja zavoda in kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Osnovne šole Kolezije, Cesta v Mestni log 46, 1000
Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Kolezija
Ob-1452/14
Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi sklepa 2. redne seje z dne 12. 2.
2014 in v skladu s 25. členom Statuta Inštituta Republike
Slovenije za socialno varstvo, razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja IRSSV.
Kandidatka oziroma kandidat mora poleg splošnih
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– ustrezna organizacijska in upravljavska znanja;
– da predloži razvojni program dela inštituta s smernicami za njegovo realizacijo.
Na podlagi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest
Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, bodo
pri izbiri kandidatov upoštevana tudi naslednja želena
dodatna znanja:
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– odlično poznavanje področje socialne politike;
– izkušnje z raziskovalnim delom in
– objave strokovnih in znanstvenih člankov ter drugih besedil s področja dela inštituta (bibliografija).
Delovno mesto se razpisuje za dobo petih let.
Kandidatke oziroma kandidati naj svoje prijave
z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in z življenjepisom po europassovi predlogi (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) pošljejo po pošti ali osebno oddajo na
naslov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
Rimska 8, 1128 Ljubljana, z oznako »Za javni razpis« do
vključno 13. 3. 2014.
Kandidatke oziroma kandidate bomo o rezultatih
javnega razpisa obvestili predvidoma v roku 30 dni po
poteku roka za prijavo.
Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije
za socialno varstvo
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Druge objave
Št. 0264/2014

Ob-1451/14

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma,
objavlja
preklic
Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav
in sodelovanje v »Programu za spodbujanje
razvoja novih produktov
v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«
Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih
produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS dne 25. 10. 2013 in
popravek dne 22. 11. 2013. Agencija preklicuje javno
povabilo, ker je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, s 3. 2. 2014, odstopilo od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 110-119/2013

Ob-1420/14

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje. Sodnik bo
dodeljen za vodenje službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-7/2014

Ob-1421/14

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, ki sodniško službo opravljajo na sodiščih
prve stopnje, k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov,
ki sodniško službo opravljata na sodiščih prve stopnje
na delo na Višje sodišče v Ljubljani. Dodeljena sodnika
bosta sodniško službo opravljala na kazenskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. Predvideni čas dodelitve
je dve leti.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 011-34/2013/21

Ob-1443/14

Na podlagi 10. člena 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) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon 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)
v 10. členu določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki
so imenovani, in člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega
razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne
in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, tehnologijo in
finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne
organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 3. 1. 2014 v Uradnem listu RS št. 1/14 objavilo prvi
javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije.
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ponovno poziva raziskovalne organizacije, univerze in
samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo
znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo imenovalo v Svet.
4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so
vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in
so vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
f) druge nevladne organizacije (društva, ustanove,
zadruge, zasebni zavodi itd.), ki delujejo na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti;
g) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne
in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), f) in g) točke
prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v 3. točki
tega poziva.
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5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba
organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; kratek življenjepis; izjavo predlaganega kandidata,
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
6. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oblikovalo predlog kandidatov in ga posredovalo v odločitev
Vladi Republike Slovenije.
Predlogi za članstvo v Svetu, ki jih je Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport prejelo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS št. 1/14
z dne 3. 1. 2014, bodo obravnavani skupaj s predlogi,
prejetimi na podlagi tega poziva.
7. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4. in
točko 5., posredujte na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor
za znanost (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije), Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
8. Predloge za članstvo v Svetu je treba poslati
v 14 dneh od dneva objave javnega poziva v Uradnem
listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1403/14
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 nezavezujočih informativnih
ponudb za prodajo nepremičnin
I. Predmet zbiranja informativnih ponudb
1. Nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Litostrojska 58a in 58 b – ki predstavljajo zemljišče, skupne
površine 3.631 m2, ki se nahaja v poslovni coni Litostroj
v Ljubljani, v bližini avtocestnega priključka in železniške
proge in dve poslovne stavbe (A in B), katerih skupna
površina znaša 5.563 m2, od tega je približno 15 %
površine pisarn in sejnih sob, preostalo predstavljajo
skladišča, tehnični prostori, komunikacije, sanitarije in
garažni prostori. Objekti so bili zgrajeni leta 2007. Na
nepozidanem zemljišču je urejeno ograjeno in asfaltirano parkirišče, na katerem je skupaj 77 parkirnih mest.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče

(raba/kultura)

Parcelna številka

Delež Telekoma

Katastrska občina

Stavbišče

(969 m )

1991/311

1/1 (969 m )

1739 – Zgornja Šiška

Parkirišče

(578 m2)

1991/312

1/1 (578 m2)

1739 – Zgornja Šiška

Stavbišče

(969 m )

1991/313

1/1 (969 m )

1739 – Zgornja Šiška

Parkirišče

(572 m )

1991/314

1/1 (572 m )

1739 – Zgornja Šiška

Cesta

(309 m2)

1991/315

1/1 (309 m2)

1739 – Zgornja Šiška

Cesta

(575 m )

1991/321

2

1/4 (144 m )

1739 – Zgornja Šiška

Cesta

(361 m )

1991/238

1/4 (90 m )

1739 – Zgornja Šiška.

2

2
2

2
2

2

2
2

2

Objekti:
Objekt A, na naslovu Litostrojska 58a, Ljubljana,
z ident. številko stavbe 3372; etažnost P+2N; leto
izgradnje 2007; leži na parcelni številki 1991/311, k.o.
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(1739) Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina vseh prostorov objekta A, znaša 2.783 m2.
Objekt B, na naslovu Litostrojska 58b, Ljubljana,
z ident. številko stavbe 3373; etažnost P+2N; leto izgradnje 2007; leži na prcelni številki 1991/313, k.o.(1739)
Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina
vseh prostorov objekta B znaša 2.780 m2.
Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota
Vse nepremičnine oziroma objekti in poslovni prostori, so v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni
in se v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Telekom Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve
kupoprodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni najpozneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem
teh nepremičnin.
Informativna cena je 6.000.000,00 EUR.
2. Nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Vojkova 58, –
ki predstavljajo zemljišče, skupne površine 7.718 m2, ki
se nahaja ob Vojkovi cesti, v bližini središča mesta. Na
zemljišču stojita 2 objekta, in sicer »baraka« s pisarnami ter skladiščna hala. Skupna površina objektov znaša
4.591,40 m2, od tega je približno 10 % površine pisarn
in sejnih sob, preostalo pa predstavljajo skladišča, arhiv, tehnični prostori, komunikacije, sanitarije in garažni
prostori. Objekta sta bila zgrajena leta 1975; »objekt
baraka« je bil leta 2000 popolnoma obnovljen. Na nepozidanem zemljišču je urejeno ograjeno, asfaltirano in
pokrito parkirišče (z nadstrešnico), na katerem je skupaj
70 parkirnih mest.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče
Trafo

(raba/kultura)

Parcelna številka

Delež Telekoma

Katastrska občina

(295 m )

1294/9

1/10 (30 m )

2636 – Bežigrad

Stavbišče

(4.212 m2)

1294/48

1/1 (4.212 m2)

2636 – Bežigrad

Cesta

(1.945 m )

1294/58

1/100 (20 m )

2636 – Bežigrad

Parkir., baraka

(3.456 m )

1294/110

1/1 (3.456 m )

2636 – Bežigrad.

2

2
2

2

2

2

Objekti:
Objekt »skladiščna hala«, na naslovu Vojkova 58,
Ljubljana, z ident. številko stavbe 8099; etažnost P; leto
izgradnje 1975; leži na parcelni številki 1294/48, k.o.
(2636) Bežigrad (zazidana površina zemljišča 4212 m2);
površina vseh prostorov v objektu »skladiščna hala«,
znaša 4.140,40 m2.
Objekt »baraka« na naslovu Vojkova 58, Ljubljana,
z ident. številko stavbe 1474; etažnost P; leto izgradnje
1975 in v letu 2000 popolnoma obnovljeno; leži na parcelni številki 1294/110, k.o. Bežigrad (zazidana površina
zemljišča 488 m2); površina vseh prostorov v objektu
»baraka« znaša 451,0 m2.
Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Vse nepremičnine oziroma poslovni prostori, so
v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni in se
v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Telekom
Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve kupoprodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni najpozneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem
teh nepremičnin.
Informativna cena je 5.500.000,00 EUR.
3. Nepremičnine na lokaciji Hočko Pohorje 40, Hočko Pohorje – nepremičnine v hotelskem kompleksu Tisa,
ki v naravi predstavljajo objekt – hotel Tisa, skupne
površine 2.087,60 m2, s pripadajočim zemljiščem sku-
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pne površine 16.718 m2, s parcelnimi številkami 412/6,
412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11 in 412/2, vse k.o.
(699) Hočko Pohorje.
Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:
Zemljišče

(raba/kultura):

Parcelna številka

Delež Telekoma

Katastrska občina

Zemljišče pod stavbo (624 m )

412/6

1/1 (624 m )

699 – Hočko Pohorje

Dvorišče

(823 m )

412/7

1/1 (823 m )

699 – Hočko Pohorje

Dvorišče

(2809 m2)

412/8

1/1 (2809 m2)

699 – Hočko Pohorje

Park

(1311 m )

412/9

1/1 (1311 m )

699 – Hočko Pohorje

Park

(3256 m )

412/10

1/1 (3256 m )

699 – Hočko Pohorje

Park

(6431 m2)

412/11

1/1 (6431 m2)

699 – Hočko Pohorje

Pot

(1464 m )

412/2

1/1 (1464 m )

699 – Hočko Pohorje.

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

Objekt
Objekt – hotel, na naslovu Hočko Pohorje 40,
2208 Hočko Pohorje, s številko stavbe 315; etažnosti
K+P+6N; leto generalne obnove hotela 2003; leži na
parcelni številki 412/6, k.o. (699) Hočko Pohorje (zazidana površina 624 m2); površina vseh prostorov objekta–
hotela znaša 2.087,60 m2. Stavba ima dva samostojna
etažna dela, in sicer del stavbe z identifikacijsko številko
dela stavbe 699-315-1 (prostori hotela skupne površine
2.071,60 m2) in del stavbe z identifikacijo številko dela
stavbe 699-315-2 (prostor za telekomunikacijsko dejavnost – tk centrala, površine 16,00 m2).
Osrednji nastanitveni objekt je etažnosti K+P+6.
Hotel ima skupno kapaciteto 31 enot (65 osnovnih ležišč + 26 dodatnih ležišč). V nivoju kleti je na južni strani
letna terasa in na vzhodni strani zelena terasa z otroškimi igrali in prostorom za piknike. V kleti objekta so
prostori za smučarsko opremo, prostori za fitnes, savna,
večnamenski družabni prostor in shrambe ter tehnični
prostori za osebje in kuhinjo. V pritličju je recepcija,
dnevni bar, restavracija, kuhinja ter pomožni prostori in
sanitarije za goste. V nadstropjih so sobe in apartmaji.
Glavni objekt ima notranje stopnišče in dvigalo. Hotel
ima vso komunalno infrastrukturo (električno napeljavo,
telefonsko-internetno napeljavo, vodovod, lasten sistem
ogrevanja na plin ter sistem kanalizacije za meteorne in
fekalne vode, ki so speljane v lastno čistilno napravo).
Parkiranje je zagotovljeno ob dovozni cesti, na dvorišču
neposredno pred hotelom. Osnovni objekt je bil zgrajen
leta 1957 kot počitniško rekreativni objekt za zaposlene
takratnih »ptt podjetij«; kasneje je bi bil objekt večkrat
parcialno obnovljen, celovito je hotel adaptiran in obnovljen v letih 2003–2006.
Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi
posebej dogovorila služnostno pravico v korist Telekom Slovenije, d.d., kot služnostnega upravičenca za
dostop do telekomunikacijskega omrežja in naprav za
potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora, za dobo
funkcioniranja tk omrežja in naprav, na zemljišču s parcelnimi. številkami 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10,
412/11.
Ker Telekom Slovenije, d.d. v delu objekta – hotela,
z identifikacijsko številko dela stavbe 699-315-2 (v naravi
poslovni prostor tk centrale površine 16,00 m2) izvaja telekomunikacijsko dejavnost, bosta Telekom Slovenije, d.d.
in kupec hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, za ta
del objekta (prostor tk centrale površine 16,00 m2), sklenila tudi pogodbo o najemu tega prostora za dobo 20 let.
Prodaja nepremičnin hotelskega kompleksa Tisa je
vezana na prevzem 6 zaposlenih v hotelu Tisa – za kar
prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o pre-

Stran

485

Stran

486 /

Št.

12 / 14. 2. 2014

vzemu zaposlenih, ki bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnin.
Skupaj z nepremičninami v hotelskem kompleksu
Tisa, se proda vsa pripadajoča oprema (osnovna sredstva in drobni inventar).
V obstoječem občinskem prostorskem načrtu
(OPN) Občine Hoče - Slivnica je osnovna namenska
raba prodajanih parcel – zemljišča, opredeljena na naslednji način:
– za parcelno številko 412/6 in za parcelno številko
412/7 – delno kot stavbno zemljišče na območju razpršene gradnje in poselitve, delno kot kmetijsko zemljišče
– drugo kmetijsko zemljišče;
– za parc. št. 412/8, 412/9 in 412/10 – kot kmetijsko
zemljišče – drugo kmetijsko zemljišče;
– za parc. št. 412/11 – kmetijsko zemljišče – najboljše kmetijsko zemljišče;
– za parc. št. 412/2 – kot gozdno zemljišče.
Glede na opredelitev namenske rabe dela zemljišča
v hotelskem kompleksu Tisa (dela določenih parcel), ki
so v obstoječem občinskem prostorskem načrtu Občine
Hoče - Slivnica, opredeljena kot »kmetijska in gozdna
zemljišča« (skupna površina 9.370 m2), je potrebno pri
izvedbi postopka prodaje hotelskega kompleksa Tisa kot
celote in pri dokončni izbiri kupca, upoštevati tudi določila Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1, Uradni
list RS, št. 55/03), ki predpisuje postopek in način za
prodajo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
Informativna cena hotelskega kompleksa Tisa (v
celoti) znaša 2.000.000,00 EUR.
Prodajna cena opreme je 100.000,00 EUR + DDV.
II. Pogoji dajanja nezavezujočih informativnih ponudb
1. Zbiranje pisnih ponudb je informativnega značaja in lastnik nepremičnin (prodajalec) ni dolžan skleniti
prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje.
2. Posamezne ponudbe se zbirajo posebej za
nepremičnine pod zap. 1 (lokacija Ljubljana, Litostrojska 58a in 58b), posebej za nepremičnine pod zap. 2
(lokacija Ljubljana, Vojkova 58) in posebej za nepremičnine pod zap. 3 (hotelski kompleks Tisa na lokaciji
Hočko Pohorje 40), vse navedene v točki I. – in se bodo,
kolikor bo do kupoprodajne pogodbe prišlo, prodale po
načelu videno – kupljeno.
3. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne
in fizične osebe.
4. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv
ponudnika, njegov točen naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno in rok plačila kupnine, podpisati pa jo mora
odgovorna oseba.
5. Rok za oddajo nezavezujočih informativnih ponudb je 30. 3. 2014.
6. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno
pošiljko po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom oziroma z oznako: »Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb – Ne
odpiraj«.
7. Vsi ponudniki bodo obveščeni o načinu nadaljnjega postopka prodaje v 30 dneh po poteku roka za
zbiranje pisnih nezavezujočih informativnih ponudb.
III. Informacije: vse informacije v zvezi z zbiranjem
nezavezujočih informativnih ponudb in ogledom nepremičnin dobijo ponudniki pri prodajalcu, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan,
od 9. do 15. ure, na tel. 01/234-16-50 (g. Mladen) ali
02/530-27-70 (g. Marjan).
Telekom Slovenije, d.d.
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Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljub
ljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi
ponudnike da podajo svojo pisno ponudbo za najem
prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov
zaprtih oseb.
II. Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe
št. 67, na zemljišču parc. št. 21/11, k.o. Poljansko predmestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij. Višina mesečnega najema pokriva
obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz
smeti) in znaša 150,00 EUR.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim
blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov
zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.
III. Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana,Povšetova 5, Ljubljana vsak delovni
dan od 27. 2. 2014 do 15. 3. 2014. Dokumentacija je
brezplačna.
Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Nevenki
Tomšič, tel. št. 013005539 ali na e–mail: nevenka.tomsic@gov.si. Ogled prostora, ki je predmet najema je
možen, vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, po predhodnem dogovoru.
IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih ovojnicah na naslov: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
do vključno 19. 3. 2014 do 24. ure. Na sprednji strani
ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za
najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih
Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, in sicer 20. 3. 2014 ob 10. uri.
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral
tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po
navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
Cena najbolj prodajanih
artiklov/mesec
Število lastnih trgovin
z maloprodajo ter obseg prodaje
v njih
Reference

60 %

= 60 točk

20 %
20 %

= 20 točk
= 20 točk

V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo
naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brati najugodnejšega ponudnika bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki
bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 10 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo
z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to
je predvidoma od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Ob-1428/14
KS Sečovlje, Sečovlje 24, 6333 Sečovlje, na podlagi 22. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Krajevne skupnosti Sečovlje (sklep Občinskega sveta 410-3/2013, z dne 10. 12.
2013) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne
skupnosti Sečovlje
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina:
a) poslovni prostor v stavbi z naslovom: Parecag 149, 6333 Sečovlje, ID dela stavbe 2632-685-4, na
parc. št. 1291/1, k.o. 2632-Sečovlje.
Nepremičnina se prodaja po izhodiščni (najnižji)
vrednosti: 35.000,00 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % davek na
promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi
s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«.
2. Opis nepremičnine: poslovni prostor je lociran
v okolju spodnjega Parecaga in se nahaja v stavbi, ki
stoji na parceli št. 1291/1, k.o. 2632-Sečovlje. Poslovni
prostor se nahaja v pritličju stavbe, v kateri so poleg
poslovnega prostora, ki je predmet prodaje, še 3 stanovanja v zasebni lasti ter skupni prostori. Poslovni prostor
meri 46,40 m2 in je potreben prenove. Lastniki stanovanj
oziroma etažni lastniki stavbe imajo v postopku prodaje predkupno pravico.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je
potrebno priložiti pisno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene cene (brez
davkov), ki se vplača na račun: 01290-6450836528. Rok
za plačilo varščine je 5. 3. 2014 do vključno 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
najugodnejšemu ponudniku v roku 8 dni po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice, kolikor bo predkupni
upravičenec predkupno pravico uveljavil. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
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d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah)
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega
registra ali AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb
v Uradni list RS),
II. overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo
varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 5. 3. 2014 do
vključno 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na
naslov: Krajevna skupnost Sečovlje, Sečovlje 24, 6333
Sečovlje. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
5. Odpiranje ponudb bo dne 5. 3. 2014 ob 13. uri,
v prostorih KS Sečovlje. Odpiranje ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena. Predsednik Sveta KS Sečovlje lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za
to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko prodajalec pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom
dosega čim višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve
pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist prodajalca. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v roku,
je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo
se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
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10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu prodajalca ali na tel. 041/617-277.
KS Sečovlje
Ob-1387/14
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni
list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci
(Uradni list RS, št. 3/14), razpisuje Banka Slovenije
javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov
priložnostnih kovancev (2015)
V letu 2015 bodo izdani priložnostni kovanci za zaznamovanje naslednjih dogodkov:
– Emona – Ljubljana (projekt 1) in
– 500. obletnice prvega slovenskega tiskanega besedila (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne kovance za oba dogodka je ponedeljek, 24. marca 2014.
Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije, www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu:
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
(osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na
e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja
osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja in s pripisom
»Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za
izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke
oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev
v 15 dneh po zaključku natečajnega roka. Določila bo
največ tri odkupe, za vsak projekt v višini: 1. odkup
– 3.000 €, 2. odkup – 1.500 € in 3. odkup – 1.000 €.
O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni
v 15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Evrosistem
Št. 28/13

Ob-1453/14

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo agregatov
za proizvodnjo električne energije
1. Naziv in sedež: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, tel. 02/321-25-69,
faks: 02/321-25-22.

2. Predmet prodaje: predmet prodaje sta agregata (v nadaljevanju: oprema) proizvajalca Deutz energy GMBH, z letom izdelavo 2002. Proizvajalec pogonskega plinskega motorja je Deutz AG, tipa TBG 620
V 12 K, z močjo 1050 kW. Proizvajalec generatorja za
proizvodnjo električne energije, tipa SA 52.2 XL 60 – 4P,
z močjo 994,4 kW je Moteurs Leroy – Somer.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena znaša
19.700,00 EUR brez DDV. DDV in morebitne druge
dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.
4. Način prodaje: oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij.
5. Varščina
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost
ponudbe v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun
upravljavca, številka 01100-6030278185, odprtega pri
UJP Slovenska Bistrica, na sklic SI00 81002-14, Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino.
Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina
vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Varščina se ne obrestuje.
Naročnik ima pravico zadržati plačano varščino,
kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku.
6. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo, ne glede
na način dostave, prispele najkasneje do 3. 3. 2014, do
13. ure na naslov: Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 05, 2000 Maribor za Oddelek nabave
nezdravstvenega materiala z oznako » Ne odpiraj – Ponudba – Nakup agregata«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni
naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena upravljavcu do roka iz prvega odstavka te točke.
Ponudba, ki bo oddana na pošto pred rokom
za predložitev ponudb, a prispe k upravljavcu po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena
ponudniku z navedbo, da je prepozna.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb
oddajo tudi osebno, vsak delovni dan od 7. do 13. ure
v Oddelku nabave nezdravstvenega materiala, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
7. Vsebina ponudbe:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 2).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 2.000,00 EUR.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
Ponudbe z nižjo ponudbeno vrednostjo od izhodiščne vrednosti ter nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno.
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno, bo ponudnikom posredovan
poziv k oddaji nove ponudbe.
Upravljavec bo vse sodelujoče ponudnike o izboru
najugodnejšega ponudnika pisno obvestil.
9. Rok sklenitve pogodbe: izbrani ponudnik mora
skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.
10. Način in rok plačila kupnine
Upravljavec bo za plačilo kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe izstavil račun.
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Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni
od prejema računa.
Kupnina se plača na transakcijski račun upravljavca, ki je določen v 5. točki. Položena varščina izbranega
ponudnika se všteva v ceno.
Plačilo celotne kupnine v naveden roku, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
11. Ogled in informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom agregatov v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Oddelku za vzdrževanje in oskrbo objektov pri Igorju Trstenjaku na
tel. 02/321-23-86. Ogled agregata je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija je dosegliva
na spletni strani UKC Maribor, pod rubriko obvestila.
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12. Odpiranje
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 3. 2014 ob
13. uri, v sejni sobi nabavne službe, stavba št. 3, 3.
nadstropje.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo upravljalec
poslal vsem ponudnikom po pošti. Prepozno prispele,
nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne
bodo upoštevane.
13. Drugi pogoji: upravljavec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, pri čemer se ponudnikom povrne
morebitno že vplačana varščina. Odškodninska odgovornost upravljavca zaradi ne sklenitve pravnega posla
s katerim koli ponudnikom, je izključena.

priloga št. 1
PODATKI O PONUDNIKU

ime, priimek, oz. firma ponudnika:
naslov stalnega bivališča oz.
sedež ponudnika:
davčna številka oz.
ID za DDV ponudnika:
EMŠO oz. matična številka:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon:
faks:
številka TRR-ja z navedbo bank:

odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kraj in datum, …………………………

Ponudnik:
…………….……………………
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priloga št. 2

Ponudnik:
............................................................
............................................................

PONUDBA
za nakup dveh agregatov.

Na osnovi javnega razpisa za prodajo premičnin z javnim zbiranjem ponudb za nakup dveh
agregatov, dajemo ponudbo.

Ponudbena cena je:

……………..…….................. EUR
z besedo
..............................................…………….....................................................................................

Rok plačila kupnine je 15 dni od prejetega računa.
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom.

Univerzitetni klinični center Maribor

Št. 47802-01/2013

Ob-1384/14

Občina Sveta Ana na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Spremembe Odloka
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 (MUV
št. 10//2013) objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih
goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah,
tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si, matična številka: 1332074, ID št. za
DDV: SI59385081.
Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja
Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija)
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti
Občine Sveta Ana:
A. Par. št. 78/5, ID znak 507-78/5-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1049 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko A je
9.441,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
11.518,02 EUR, DDV plača kupec.
B. Par. št. 78/6, ID znak 507-78/6-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 859 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko B je
7.731,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
9.431,82 EUR, DDV plača kupec.
C. Par. št. 78/7, ID znak 507-78/7-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 680 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko C je
6.120,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
7.466,40 EUR, DDV plača kupec.
D. Par. št. 78/8, ID znak 507-78/8-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 672 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko D je
6.048,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
7.378,56 EUR, DDV plača kupec.
E. Par. št. 78/9, ID znak 507-78/9-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1169 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko E je
10.521,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
12.835,62 EUR, DDV plača kupec.
F. Par. št. 78/10, ID znak 507-78/10-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1208 m².
Izklicna cena nepremičnine pod točko F je
10.872,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
13.263,84 EUR, DDV plača kupec.
G. Par. št. 78/11, ID znak 507-78/11-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1189 m².
Izklicna
cena
nepremičnine
pod
točko
G je 10.701,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
13.055,22 EUR, DDV plača kupec.
V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko
naselje Lokavec (OPPN MUV 20/12).
Vrste dopustnih gradenj:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
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– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti objekta ali njegovega
dela,
– redno vzdrževanje,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin.
Vrste dopustnih objektov: stanovanjske stavbe,
nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski
objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se
prodajajo kot zaključena celota (do celote).
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno
– kupljeno«.
3. Kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega
objekta, sicer se šteje prodajna pogodba za razdrto, kupec občini vrne nepremičnino v celoti, občina pa kupcu
del kupnine v višini neto zneska kupnine – brez DDV.
Ta pogoj je bistvena sestavina tega razpisa in prodajne
pogodbe.
4. Kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževatI nepremičnino – gradbeno parcelo tako, da le to pokosi najmanj trikrat na
leto, sicer to na njegove stroške stori občina oziroma
prodajalec.
5. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
z DDV za nepremičnino na transakcijski račun Občine
Sveta Ana: 01100-0100018188, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:
– pod točko A: 00 1,
– pod točko B: 00 2,
– pod točko C: 00 3,
– pod točko D: 00 4,
– pod točko E: 00 5,
– pod točko F: 00 6,
– pod točko G: 00 7.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnem izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna
kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec obdrži
varščino.
7. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve,
stroške overitve in vpisa spremembe lastninske pravice
v zemljiško knjigo).
8. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni po
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano
varščino pa zadrži prodajalec.
V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina
Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno neomejeno
služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in
omrežja javne komunalne infrastrukture do posamezne parcele, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in
vpiše v ZK.
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Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne
cene z DDV.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. V primer
dveh ali več enakovrednih ponudb za isto parcelo, od
katerih je eden ponudnik s statusom mlade družine
ima prednost ponudnik s statusom mlade družine, ki se
presoja po veljavni zakonodaji. V primeru dveh ponudnikov s takim statusom se izvede javna dražba.
Prednost ponudnika s statusom mlade družine lahko prodajalec kadarkoli v teku postopka javnega zbiranja
izloči, kot kriterij pri izbiri.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb oziroma od dneva popolnosti ponudb,
kolikor bo prodajalec prejel nepopolne ponudbe.
3. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca
vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe
ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
4. Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 3. 3.
2014, ob 13. uri, v prostorih sejne sobe na naslovu sedeža prodajalca. Pri odpiranju bo prodajalec preveril zgolj
osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe, analiza
vseh ostalih zahtevanih dokumentov je stvar analize
v nadaljnjem postopku preverjanja ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe,
DDV ter stroške cenitev in notarskih storitev plača ku-
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pec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške
postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
prodajne pogodbe skladno z navedenim v predmetni
razpisni dokumentaciji.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, in na spletni strani Občine Sveta
Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe: ponudniki svoje
pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti
s priporočeno pošiljko v zaprtih ovojnicah na naslov,
Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, ali oddajo v glavni
pisarni Občine Sveta Ana, najkasneje do 3. 3. 2014, do
12. ure (javno odpiranje ponudb bo potekalo 3. 3. 2014,
ob 13. uri, kot je navedeno zgoraj).
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine
vidno navedeno:
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – A«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – B«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – C«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – D«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – E«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – F«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine – G«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki
bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne
in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in občina zadrži plačano varščino. Po
plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest.
X. Kontaktne osebe prodajalca: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana,
kontaktna oseba: Irena Golob, tel. 02/729-58-84. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija s prilogami je v celoti objavljena na
Uradni spletni strani Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana
Št. 478-03/2014-01
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Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju poslovno
logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki
jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
premoženja Občine Videm.
3. Opis predmeta prodaje
Parcele na območju poslovno logistične cone Videm so razdeljene na posamezne enote, ki jih je mogoče združiti za potrebe opravljanja dejavnosti.
Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 328241 Ptuj
– Tržec in so komunalno opremljene. V ceno ni zajet
komunalni prispevek. Posamično se prodajajo naslednje
nepremičnine:
a. parc.št. 311/11, neplodno, v izmeri 1513 m2, k.o.
Lancova vas,
b. parc.št. 311/14, neplodno, v izmeri 2988 m2, k.o.
Lancova vas.
Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana za območje Občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009)
je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti
pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno
pretirano omejevati. Podane so osnovne usmeritve za
organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko
sprejemljive dejavnosti.
Nepremičnine so opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Videm za leto 2014.
Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 19,00 EUR
z DDV.
4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičnin si lahko nepremičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en
dan pred potekom roka za oddajo ponudbe.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel. 02/761-94-06, Marjetka
Šibila.
Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb in ostala
dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine
Videm (obcina.videm.si).
5. Pogoji prodaje
a.) Nepremičnina se prodaja po številki parcele po
sistemu videno - kupljeno.
b.) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo
ali enako izhodiščni ceni in ga bo izbrala pristojna komisija.
c.) Podpis pogodbe in plačilo
Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku
15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika skleneta pogodbo, na podlagi katere se kupcu izda račun za predplačilo v višini 20 % vrednosti nepremičnine, ki jo je
vplačal kot varščino v postopku javnega zbiranja ponudb
in račun za preostali del kupnine. V pogodbi se določi,
da se plačilo varščine vračuna v ceno celotne kupnine,
cena nepremičnine, rok do katerega bo potrebno plačati
celotno kupnino. Kolikor kupec ne poravna zneska iz
pogodbe na način in roku določenem s pogodbo se pogodba šteje za nično brez izvedbe posebnega postopka.
Kupec plača kupnino, davek na dodano vrednost
v višini 20 %, stroške zemljiškoknjižnega prenosa in vse
ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.
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Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
in overil pogodbo, tako da bo lahko kupec na podlagi
overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško
knjigo.
Vzorec pogodbe (priloga)-dostopen na: »obcina.videm.si«
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju
poslovno logistične cone Videm
Ponudbe lahko predložijo domače in tuje fizične in
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20 % od
izhodiščne cene celotne parcele, za katero vlagajo ponudbo (cena parcele se izračuna tako, da se izhodiščna
cena na m2 (19,00 EUR) pomnoži s površino parcele,
za katero se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm,
št.: 0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko številko,
– navedbo številke parcele in površino parcele za
katero se daje ponudba ponujeni znesek na m2, ki je
lahko višji ali enak izhodiščni ceni,
– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR (številko banke in številko računa) za primer
vračila varščine,
– fizične osebe morajo priložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko,
– samostojni podjetniki morajo priložiti priglasitveni
list iz AJPES,
– pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo
priložiti originalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in civilno 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 tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega bančnega računa),
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno oddane v zaprtih kuvertah z napisom
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«,
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, do 3. 3. 2014. Na zadnji strani mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Videm najkasneje
do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana

493

Stran

494 /

Št.

12 / 14. 2. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega obveščeni
v osmih dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za
posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika za
posamezno parcelo.
Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja
pristojna komisija.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več
ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek izbora najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor
prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb bo
javno, dne 5. 3. 2014, ob 10. uri.
9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja si
v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
10. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje
ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Občina Videm
Št. 39/2014

Ob-1401/14

Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDV-1G); v nadaljevanju: ZSPDSLS) ter 46. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13; v nadaljevanju:
USPDSLS), župan Mestne občine Velenje objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
Lepicenter – projekt Promenada
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema sta dva poslovna prostora na Trgu
mladosti, ob novi garažni hiši, v Velenju:
1. poslovni prostor P2, v izmeri 48,66 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta, v približni izmeri 20 m2 in
2. poslovni prostor P3, v izmeri 90,43 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta, v približni izmeri 30 m2.
III. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina za poslovne prostore znaša 6,5 € za m2 mesečno (brez DDV, ki bremeni najem
nika).
IV. Pogoji najema
1. Poslovni prostori se oddajo v najem za obdobje
desetih let.

2. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en poslovni
prostor ali za oba. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za najem obeh poslovnih
prostorov.
3. Opis obstoječega stanja: izgradnja lokalov je do
3 gradbene faze. V sklopu projekta izgradnje je zajeta
tudi toplotna izolacija sten debeline 10 cm. Bodoči najemnik predvidi možnost vgradnje dodatne trde toplotne
obloge v notranjosti in izdelavo finalnega sloja (omet)
vključno s slikopleskarskimi deli. Obloga betonskih stropnih površin zajema toplotno izolacijo debeline 16 cm,
bodoči najemnik naj predvidi zaključni sloj oziroma spuščen strop.
Na obstoječo talno ploščo bodoči najemnik predvidi
razvod inštalacij, izvedbo toplotne izolacije, estriha ter
finalnega tlaka (kamen,keramika, parket ...).
Podrobnejši opis obstoječega stanja je v prilogi št. 7
razpisne dokumentacije.
4. Bodoči najemnik mora sam pridobiti PGD dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za finalizacijo lokalov.
Prav tako mora sam pridobiti uporabno dovoljenje.
Pridobitev uporabnega dovoljenja za projekt Prenova mestnega središča Velenja – Lepicenter – Projekt
Promenada je predvidena konec junija 2014 (tehnični
pregled objekta je predviden v začetku junija 2014).
Bodoči najemniki glede na podane termine vzporedno
urejajo upravne postopke in izvedbo finalizacije.
5. Najemnik je dolžan pričeti z obratovanjem v najetem poslovnem prostoru po pričetku obratovanja objektov na Promenadi predvidoma 1. 7. 2014, ko se prične
zaračunavati najemnina.
6. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, porabljena voda, odvoz odpadkov, davek na nepremičnino
in drugo).
7. Vlaganja najemnika se bodo najemniku povrnila
v višini 50 % znižanja mesečne najemnine do konca
leta 2014.
8. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina
najemne pogodbe.
9. Poslovni prostor P2 se odda v najem za opravljanje poslovne dejavnosti (prednost pri izbiri ima gostinska
dejavnost). Poslovni prostor P3 se odda izključno za
opravljanje gostinske dejavnosti.
10. Najemnik, ki bo opravljal gostinsko dejavnost
v poslovnem prostoru P3, se zaveže k organiziranju in
izvajanju kulturnih in zabavnih prireditev. Prav tako se
najemnik zaveže k izvajanju gostinskih storitev v času
izvajanja prireditev, katerih organizator je Mestna občina Velenje in druge ustanove, na podlagi predhodnega
dogovora z najemodajalcem v primeru, ko je organizator
druga ustanova in ne Mestna občina Velenje.
11. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku
5 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
V. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES.
2. Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost
ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na
podračun EZR MOV, št. SI56 0133 3010 0018 411, pri
Banki Slovenije.
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Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo
do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti.
4. Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
a. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga
št. 1).
b. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta.
c. Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne
sme biti starejši od 90 dni.
d. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).
e. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
(Priloga št. 3).
f. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).
g. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5).
h. Program kulturnih dejavnosti, aktivnosti in predvidena gastronomska poudba v poslovnem prostoru P3.
i. Pisna izjava ponudnika, da bo gostinski lokal sposoben za obratovanje do otvoritve objetka.
j. Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR
MOV št. SI56 0133 3010 0018 411, v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141998-14022014.
k. Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 3. 3. 2014 do 9. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem poslovnih
prostorov – Promenada« Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Za poslovni prostor P2
a. Ponujena mesečna najemnina (največ 70 točk).
b. Dejavnost (največ 30 točk).
2. Za poslovni prostor P3
a. Ponujena mesečna najemnina (največ 70 točk).
b. Program kulturnih dejavnosti, aktivnosti v objektu
in gastronomska ponudba (največ 30 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je v prilogi št. 6 razpisne dokumentacije
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 3. 3. 2014, ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo postopka oddaje poslovnih prostorov v najem na »Promenadi«, ki bo vse ponudnike
obvestila o izboru najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali
popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, opravi
z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnej-
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šim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje:
http://www.velenje.si (priložnosti /razpisi).
Dodatne inforamcije v zvezi z najemom, ogledom
poslovnih prostorov ter vpogledom v razpisno dokumentacijo v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Mestni občini Velenje pri Bojanu Čampi, v času
uradnih ur, na tel. 03/896-16-34 ali bojan.campa@velenje.si. Vprašanja glede tehnične dokumentacije lahko pošljete na e-naslova: danijel.petric@velenje.si ali
maks.arlic@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Ob-1429/14
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Pivka za leto 2014
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Večstanovanjska stavba s št. 612, k.o. 2501
Petelinje (ID 164710), na parc. št. 4224/3, k.o. 2501
Petelinje, Kolodvorska cesta 11, 6257 Pivka;
2. Zemljišče s parc. št. 4224/1, k.o 2501 Pe
telinje.
Izklicna cena: 117.000,00 EUR.
Ocenjena
vrednost
nepremičnin
znaša
117.000,00 EUR brez DDV, cenitveno poročilo z dne
3. 2. 2014.
Izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti.
Predmet prodaje so vse navedene nepremičnine iz
1 in 2 točke skupaj, nerazdelno.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen. Občina
Pivka si izgovori pravico, da se s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe po tem razpisu ustanovi tudi stavbna
pravica za izgradnjo in uporabo stopnišča na nepremičnini 4224/3, k.o. Petelinje, v korist Občine Pivka.
Obseg stavbne pravice je razviden iz projekta »Ureditev
sejmišča in parkirišča v Pivki«, št. projekta: 72-S/12,
april 2013, ki ga je izdelalo podjetje Kombinat d.o.o.
Ljubljana. Stavbna pravica se ustanovi za čas 99 let in
je neodplačna. Hkrati občina zahteva, da izbrani ponudnik ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe poda Občini
Pivka pisno soglasje, da dovoljuje ureditev oziroma utrditev brežine na delu nepremičnin, ki sta predmet tega
razpisa.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa
lastninske pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
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3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno
– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih
pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem
roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v zemljiški
knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 14 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
3.6. Ponudnik se zavezuje, da bo v kupoprodajni
pogodbi po tem javnem razpisu izdal zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo stavbne pravice v Zemljiško knjigo
na ime Občine Pivka ter soglasje, da dovoljuje Občini
Pivka ureditev brežine.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št.
računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku
14 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izklicne cene nepremičnine,
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo
na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka,
3. 3. 2014 do 10. ure. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine– Kolodvorska cesta 11« na naslov
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija
preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne.
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Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne
ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti
ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku
lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo,
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % izklicne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo:
»Plačilo varščine Kolodvorska 11 Pivka«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb
in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega
razpisa obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
v ponedeljek, 3. 3. 2014 ob 12.15, v prostorih Občine
Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni
vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne
dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko
voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po
opravljenih pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba:
Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi
na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
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Ob-1446/14
Na podlagi sklepa direktorja z dne 10. 2. 2014 prodajalec RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., 1420
Trbovlje, Trg revolucije 12, ki ga zastopa direktor Bojan
Jelen, matična številka: 5920850000, ID za DDV: SI
61120073 objavlja
namero
o javni prodaji materiala, drobnega inventarja
ter rezervnih delov za stroje v letu 2014
Informacije o posameznih prodajah bodo objavljane
na spletni strani družbe RTH d.o.o.: www.rth.si.
RTH, d.o.o.
Št. 278.1-175/2014

Ob-1450/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: prodaja osnovnega sredstva.
Lokacija: Služba za EE in SVTK, pisarna SVTK
Ljubljana, lokacija Ljubljana.
Predmet prodaje obsega: ŽAT centrala EWSD (št.
OS 116030).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
10.000,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 25. 2. 2014
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na
tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1389/14
Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto
v slovenskem jeziku, povprečna naklada 2800 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189,
Ljubljana, v 100 % lasti.
Ob-1390/14
Ime medijev: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p.,
Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1407/14
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik Online, Moj dom, IN, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo
za mlade, Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila – Letni časi, Posebne
izdaje Razvedrila, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64,
Graz – 25,74 %,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana –
10,35 %,
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 15,94 %,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica 14, Maribor – 6,52 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave
Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: predsednik
mag. Robert Krajnik, namestnica predsednika Ada de
Costa Petan, člani dr. Klaus Schweighofer, Rok Gorjup,
Primož Cirman, Sabina Rus.
Ob-1408/14
Ime medija: TV Paprika.
Izdajatelj: B&T Trgovina in storitve Boštjan Tamte
s.p., Dobrava pri Škocjanu, 8275 Škocjan.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % Boštjan Tramte, Dobrava pri
Škocjanu 50, 8275 Škocjan.
Odgovorna oseba izdajatelja: Boštjan Tramte, direktor.
Ob-1410/14
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, vecer.si, Vroči
Kaj, Science Illustrated in History Illustrated, Blinker.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor.
Uprava: direktor Jure Struc.

Nadzorni svet: Zvonko Murgelj, Dušan Mohorko,
Marjeta Zevnik, Aleš Dragar in Božidar Zorko.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu:
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
(6,9392 %),
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
(79,2376 % od tega glasovalnih pravic 16,9391 %).
– Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala
ulica 5, Ljubljana, (9,9998 %).
Št. 1002/14

Ob-1413/14

Ime medija: motosvet.com.
Izdajatelj: TUN d.o.o., Bevkova ulica 8, 3320 Velenje.
Družbenika: Seme Gregor, C. v Bevče 13, 3320
Velenje (50 %), Peter Baloh, Goriška c. 33, 3320 Velenje (50 %).
Direktor družbe: Gregor Seme.
Člana skupščine: Gregor Seme, Peter Baloh.
Ob-1414/14
V skladu z 64. členom Zmed objavljamo, da ima
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana
100 % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA
MM d.o.o. Stegne 21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj
radijskega programa Radio Ekspres.
Ob-1431/14
Ime medija:
– Radio 1 107,9; ENA LJ,
– Radio 1 Dolenjska; ENA NM,
– Radio 1 Krvavec; ENA KR,
– Radio 1 Obala; ENA KP,
– Radio 1 Portorož, ENA PO,
– Radio 1 Primorska, ENA NG,
– Radio 1 Štajerska; ENA MB,
– Radio Bakla,
– Radio Celjski val,
– Radio Goldi – Savinski val,
– Radio Odeon,
– Radio Viva.
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34,
8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B, 1000
Ljubljana.
Ob-1432/14
Ime medija: Radio Radio.
Izdajatelj: RADIO MAKSI d.o.o., Prešernova ulica 3,
9240 Ljutomer.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik:
– Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3, 9240
Ljutomer (80 %),
– Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(20 %).
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Ob-1433/14
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje (24 %),
– Damjan Rus, Vnanje Gorice, Požarnice 78H,
1351 Brezovica pri Ljubljani (25 %).
Ob-1434/14
Ime medija:
– Radio Antena Ljubljana, Antena LJ,
– Radio Antena Štajerska, Antena S.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne 11B, 1000
Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1435/14
Ime medija: Radio Antena Gorenjska; Antena G.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Stritarjeva ulica 5,
4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1436/14
Ime medija: Radio ROBIN.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5,
5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastniki: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1437/14
Ime medija: Radio URBAN.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova ulica 14,
1310 Ribnica.
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Direktor: Robert Škantelj, Anton Prus.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311 Turjak
(29 %),
– Antoni Tos d.o.o., Gorenjska cesta 10, 1310 Ribnica (20 %).
Ob-1438/14
Ime medija: RADIO MAXI.
Izdajatelj: RADIO S OGLAŠEVANJE d.o.o., Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Radijska založba d.o.o., Stegne 11B, 1000
Ljubljana (100 %).
Ob-1439/14
Ime medija: RADIO S.
Izdajatelj: ABC STUDIO d.o.o., Stegne 11 B, 1000
Ljubljana.
Direktor: Adi Voh.
Lastnik:
– Aleš Čadež, Rožna dolina, cesta VII 3, 1000 Ljub
ljana (20 %),
– Infonet media, Stegne 11B, 1000 Ljubljana (80 %).
Št. 10/2014

Ob-1454/14

Ime medija:
– tiskani mediji: Finance, Moje Finance, Manager,
Strokovni časopis Medicina danes, Stotka, Medicina
in ljudje, Trendi, Gost,
– elektronski mediji: finance.si, mojefinance.si,
manager-on.net, stotka.net, startaj.si, izvozniki.si,
Biznis plus.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo
d.o.o.
Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business
Press AB, Torsgatan 21, Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl,
Tina Česen.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 133422/2013

Os-1196/14

Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Drnovšek,
Trg revolucije 25 c, Trbovlje, proti dolžniku Suadu Hašić,
Trg na Stavbah 12, Litija, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Franci Ježek, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.387,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Suadu Hašić, Trg na Stavbah 12, Litija, 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. Franci
Ježek, Dalmatinoca ulica 10, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2014
VL 203300/2013

Os-1227/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica 21,
Nova Gorica, proti dolžniku Francu Vugrinec, Peče 9,
Moravče, ki ga zastopa odv. Marta Kalpič Zalar, Kersnikova 6, Ljubljana, zaradi izterjave 669,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Vugrinec, Peče 9, Moravče, 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. Marta
Kalpič Zalar.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2014
N 42/2013

Os-1296/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Alojza
Peršič, Prvačina 103, ki ga zastopa odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice zoper nasprotne udeležence: 1. Simon
Černe, 2. Alojz Černe, oba Prvačina 40, 3. Henrik Gregorič, Prvačina 40/c, 4. Flora Černe, Prvačina 13, 5. Marija
Koglot, 9. septembra 131, Šempeter pri Gorici, 6. Alojz
Kozem, 7. Dušan Kozem, oba Prvačina 76, 8. Zora Scozziero, neznanega bivališča in ostali, zaradi sodne določitve meje, zunaj naroka dne 29. 8. 2013 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se nasprotni udeleženki
Zori Scozziero, neznanega bivališča, postavi začasna
zastopnica, odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice, ki
bo zastopala nasprotno udeleženko v nepravdni zadevi
N 42/2013, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2014
N 36/2013

Os-1327/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice
Martine Cukjati, Lukežiči 42, Renče, ki jo zastopa odv.
pisarna Ivana Makuca iz Tolmina zoper nasprotnega
udeleženca Jožefa Cavalli, neznanega bivališča, zaradi
razglasitve pogrešanega za mrtvega, zunaj naroka dne
19. 11. 2013 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu
Jožefu Cavalliju, neznanega bivališča, postavi začasna
zastopnica, odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, ki bo zastopala nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi
N 36/2013, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 1. 2014

Oklici dedičem
D 642/2013

Os-1273/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Blažu Potočniku, sinu
Mateja, rojenemu 2. 2. 1930, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu 27. 8. 2013, nazadnje
stanujočemu Ulica Frankolovskih žrtev 21, Celje.
Zapustnik je napravil oporoko, s katero je vse
svoje premoženje zapustil vdovi Ani Potočnik. Ker potomcev ni imel, pridejo kot nujni dediči v poštev dediči
II. dednega reda. (starši oziroma zapustnikovi bratje
in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi
potomci). Sodišču so znani podatki nujnih dedinj zapustnikovih sestra Pavline Potočnik, ki je nujni delež
že zahtevala, ter Hane Schiber, kot nujni dediči pa bi
v konkretnem primeru prišlo v poštev še pet pokojnikovih nečakov po pokojnih zapustnikovih bratih in
sestrah, s podatki katerih pa sodišče ne razpolaga.
Sodišču je znano le, da naj bi večina nečakov živelo
v Argentini, eden pa v Celju.
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,
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bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2014

tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2014

D 486/2012

D 2/2014

Os-1016/14

Edi Prelovšek, iz Kopra, Vojkovo nabrežje 31A, je
dne 15. 9. 2012 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 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
I D 685/86

Os-1318/14

V zapuščinski zadevi, opr. št. I D 685/86, po pokojnem Stanetu Kregarju, sinu Andreja, rojenem 11. 5.
1910, umrlem 5. 5. 1986, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica bratov Komel 45, Ljubljana, ob smrti državljanu SFRJ, je naslovno sodišče v postopku izdaje
dodatnega sklepa o dedovanju odredilo izdajo oklica.
Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani je
po zapustniku izdalo sklep o dedovanju, opr. št. I D
685/86 z dne 26. 9. 1991, s katerim sta bila kot dediča
na podlagi oporočnega dedovanja proglašena zap. sin
Matej Kregar, roj. 7. 8. 1939 in zap. sin Aljoša Kregar,
roj. 16. 4. 1946 in kot nujna dedinja Pavlina Lesar, roj.
19. 1. 1901, ki je dne 16. 5. 1994 umrla.
S pravnomočnim sklepom o dedovanju Temeljnega
sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št. I D 884/94
z dne 7. 11. 1994, so bili kot dediči na podlagi zakonitega dedovanja po njej proglašeni hči Pavla Kuzmanić,
roj. 29. 8. 1922, hči Ljudmila Vidari, roj. 14. 4. 1924 in
hči Marija Starc, roj. 10. 9. 1925 ter vnuk Janko Lesar,
roj. 21. 4. 1956.
Pavla Kuzmanić in Ljudmila Vidari sta pokojni. Ker
sodišče ne razpolaga s podatki, kdo so njuni dediči, na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter izdalo dodatni sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2014
III D 392/2013

Os-1337/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Borisu Pavčiču, roj. 2. 7. 1921,
umrlem 15. 1. 2013, nazadnje stan. Mariborska ulica
17A, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dediči 2. dednega reda bi prišli v poštev
tudi morebitni potomci po že pokojnem zapustnikovem
bratu Milošu Pavčiču, roj. 4. 10. 1922, nazadnje stanujočem v Sankt Petersburgu, za katere pa sodišče nima
prav nobenih podatkov.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne potomce po pokojnem Milošu Pavčiču in vse ostale, ki mislijo, da bi bili lahko
poklicani k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku

Os-1285/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Rebek Blažu, pok. Lovrenca, roj.
2.2.1853, z zadnjim stalnim prebivališčem Trnovo 58, ki
je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Gorici, opr. št. N 29/2013 z dne 18. 12. 2013, kot
datum smrti pa se je štel 3. 2. 1923.
Zapustničini zakoniti dediči 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 22. 1. 2014
D 472/2013

Os-1068/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ani Gombač, roj. 15. 7. 1858, ki je umrla dne 30. 6. 1942,
z zadnjim stalnim prebivališčem Brežec pri Divači 9, 6215
Divača, v zemljiški knjigi je vpisana kot Ana Gombač, vdova Perhavec, Brežec pri Divači 6, 6215 Divača.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih 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 8. 1. 2014

Kolektivni delovni spori
X Pd 114/2013

Os-1388/14

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat vzdrževalcev železniške infrastrukture Slovenije,
Trg Osvobodilne fronte 7, Ljubljana in nasprotnima udeležencema 1. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
11, Ljubljana in 2. SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, zaradi razveljavitve aneksa.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Narok za glavno obravnavo v ponovljenem postopku je razpisan na dan 16. april 2014, ob 8.30, soba št.
2/I, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 5. 2. 2014.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Agg Štefan, Kamovci, Dobrovnik - Dobronak, zavarovalno polico, št. 50500043755, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnd-333093
Bedenik Zdenka, Zg. Hoče 5, Hoče, zavarovalno
polico, št. 50500044995, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-333100
Bogataj Peter, Trstenik 148, Golnik, zavarovalno
polico, št. 70000004583, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gng-333090
Ferlan Janez, Fužinska ulica 27, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 41601005027, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gni-333088
Horvat Vidovič Martina, Žižki 31g, Črenšovci, zavarovalno polico, št. 50500115012, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnr-333104
Hrovat Jožica, Krmelj 70a, Krmelj, zavarovalno polico, št. 41601008287, izdala zavarovalnica Slovenica
življenje, d.d. Ljubljana. gnd-333118
Jedlovčnik Štrumbelj Tea, Mivka 10, Ljubljana, zavarovalni polici, št. 50500098891 in 50500098886, izdala zavarovalnica AS d.d. gnp-333106
Kovačič Tadej, Rožna ulica 4, Orehova vas, zavarovalno polico, št. 50500058825, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnw-333099
Mikic Simona, Belšak 3, Prevalje, zavarovalno polico, št. 11.504.958, izdala zavarovalnica Grawe, d.d.
gnv-333125
Pisk Mitja, Ulica Gradnikove brigade 9, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 8100698, izdala zavarovalnica Zavarovalnica Triglav. gns-333103
Podgoršek Rudi, Dežno pri Podlehniku 5, Podlehnik, zavarovalno polico, št. 8149132, izdala zavarovalnica Zavarovalnica Maribor. gne-333117
Poličnik Tanja, Ratež 16, Brusnice, zavarovalno polico, št. 50500044313, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnn-333108
Štucin Jurij, Žirovski vrh Sv. Urbana 5, Gorenja vas,
zavarovalno polico, št. 50500032159, izdala zavarovalnica AS d.d. gnc-333119
Zorko Anamarija, Gredice 10, Dolenja vas, zavarovalno polico, št. SGO-15923363-812114457, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnh-333089

Spričevala preklicujejo
Bogataj Robert, Brodarjev trg 6, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Karel Destovnik Kajuh, izdano leta
1983. gnu-333101
Dorić Slaven, Vodopivčeva 10, Piran - Pirano, spričevalo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, izdalo
Ministrstvo za promet, št. 617277, izdano leta 2003.
gny-333097
Grzin Anja, Pot na Fužine 13, Ljubljana, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Anja
Zavec, izdalo Ministrstvo za zdravje, št. 166-141/2006,
izdano 20. 4. 2006. gnf-333091

Hržina Katarina, Žahenberc 56, Rogatec, spričevalo
za 7. razred VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011/2012.
gnj-333087
Krek Marija, Butajnova 10, Horjul, obvestilo o uspehu Osnovne šole Janeza Mraka, Vrhnika, izdano na ime
Petrovčič, izdano leta 1976. gny-333126
Novak Monika, Grizoldova ulica 6, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 30. 1.
2003, izdano pri MIZŠ, leta 2003. gnq-333105
Pušnik Lakoše Edita, Bolfenška ulica 4, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 132/A-1251/83,
izdano 30. 1. 1984, izdajatelj Socialistična RS, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, Ljubljana,
izdano na ime Lakoše Edita. gnx-333098
Zimmermann Janez, Jagodje, Na griču 11, Izola - Isola, potrdilo o strokovnem izpitu št. 166-181/92
na ime Cimerman Janez, izdalo Ministrstvo za zdravje
15.6.1992. gnf-333095
Zimmermann Janez, Jagodje, Na griču 11, Izola Isola, nostrifikacijo diplome št. 462 na ime Cimerman Janez, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani 28.11.1991.
gne-333096

Drugo preklicujejo
ANKERS d.o.o., Izletniška ulica 5, Ljub
ljana-Črnuče, izvoda licence za vozilo LJ 88-6VV, št.
GE004579/05851/001, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnl-333110
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora,
dovolilnice Ukrajina tranzitna, št. 3690320, Ruska
tranzitna, št. 1261749, Hrvaška tretja, št. 0003435.
gne-333092
Grbec Luka, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 22090088, izdala Fakulteta za šport.
gnt-333102
Habjan Franc, Kopališka ulica 30, Škofja Loka,
izvoda licence za prevoz blaga št. 010297, ki velja od
29. 10. 2010 do 29. 10. 2015, izdana 20. 10. 2010 za vozilo DAF FAT 95-360, reg. št. KR Z4-942. gnm-333109
Kozamernik Jure, Cesta na Brdo 132A, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola Ljub
ljana. gnf-333116
Kryeziu Armend, Zupanova ulica 6, Šenčur, nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), št. 1114, izdano
pri Gospodarski zbornici Slovenije, dne 28. 11. 2008.
gno-333107
MAREX COMMERCE d.o.o., Jakčeva ulica 17,
Ljub
ljana, licenci št: GE004314/04014/004, reg. št:
LJ-57-4DX in GE004314/04014/006, reg. št: LJ-P2-98P.
gnc-333094
Milavec Andreja, Rudno 3a, Železniki, študentsko
izkaznico, št. 11100397, izdala Univerza v Ljub
ljani,
Zdravstvena fakulteta. gnk-333111
Počkar Boris, Ulica bratov Učakar 66, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41060286, izdala Medicinska
fakulteta. gnx-333123
STOJAN MARKOVIĆ S.P., Beblerjeva ulica 29, Vipava, licenco št. 000431-004, za vozilo SETRA avtobus,
reg. št. KR S2-279. gnw-333124
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TRANSPORT JERMAN, Zapoge 40, Vodice,
dovolilnici 50/CE, država CEMT, št. 21616, 21617.
gnf-333120
TRANSPORT JERMAN, Zapoge 40, Vodice, dovolilnice 50/CE, država CEMT, št. 21613, 21614, 21615.
gnz-333121
TRANSPORT JERMAN, Zapoge 40, Vodice, dovolilnice 50/ME , država CEMT, št. 21610, 21611, 21612,
21613. gny-333122
Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, dovolilnice 804/11, država Ukrajina, št. 331940, 319621,
3319698. gnj-333112
Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, dovolilnice 804/11, država Ukrajina, št. 331971, 319739,
3696316. gnm-333113
Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, dovolilnice 804/11, država Ukrajina, št. 369637, 396318,
3696417. gnh-333114
Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, dovolilnico 498/09, država Moldavija, št. 99004.
gng-333115
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