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Leto XXIV

Javni razpisi
Št. 671-4/2014

Ob-1525/14
Sprememba

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj
Gradec, v letu 2014, objavljen v Uradnem listu RS, št. 12
z dne 14. 2. 2014, se spremeni na naslednji način:
– drugi odstavek 4. točke Rok in način prijave:
»Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380
Slovenj Gradec, do najkasneje do ponedeljka, 17. 3.
2014 ali tega dne priporočeno na pošti«.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 4/2014

Ob-1527/14
Sprememba

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SCSD)
objavlja spremembo javnega razpisa za izbor izvajalcev
za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev
na centrih za socialno delo Slovenije, v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
V besedilu javnega razpisa za izbor izvajalcev za
opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na
centrih za socialno delo Slovenije, v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 7/14 dne 31. 1. 2014, pod št. Ob-1289/14, se
z namenom podaljšanja roka za oddajo vlog spremeni
besedilo javnega razpisa:
– v točki 5. Rok in način prijave na javni razpis, se
spremeni besedilo prvega in drugega odstavka, tako,
da glasi:
»Skrajni rok za oddajo vlog je 35 dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
oziroma do vključno dne 7. 3. 2014.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom do vključno dne 7. 3. 2014, ne glede na to
ali je pošiljka oddana priporočeno ali z navadno pošto.
Vloge, ki bodo oddane osebno na rok za predložitev
vloge, morajo biti oddane v tajništvo Skupnosti centrov
za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000
Ljubljana, najkasneje do 13. ure. Vloge, ki bodo prispele
po tem roku, bodo vrnjene prijavitelju.«.

– v točki 6. Odpiranje vlog, se spremeni besedilo
drugega odstavka, tako da glasi:
»SCSD bo izvedla predvidoma štiri javna odpiranja
vlog, kot sledi:
1. Za vloge, prispele do vključno dne 7. 2. 2014,
bo odpiranje potekalo dne 11. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.
2. Za vloge, prispele do vključno dne 14. 2. 2014,
bo odpiranje potekalo dne 18. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.
3. Za vloge, prispele do vključno dne 21. 2. 2014,
bo odpiranje potekalo dne 25. 2. 2014, in sicer ob 9. uri.
4. Za vloge, oddane do vključno dne 7. 3. 2014,
bo odpiranje potekalo dne 12. 3. 2014, in sicer ob
9. uri.«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in
v veljavi.
Skupnost CSD Slovenije
Št. 243010-14-0002

Ob-1495/14
Javni razpis

za sofinanciranje nagrad na področju urejanja
prostora in graditve objektov v letu 2014
1. Sofinancer: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne
vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na
podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11
– UPB-4, 14/13 popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2014, Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in 2015
(Uradni list RS, št. 101/13), in 12. poglavja Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno
uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in
drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke
na področju urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
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– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Delež sredstev namenjen
nagradnemu fondu je določen v točki 8.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1. morajo biti formalno uvedene v Republiki
Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa, torej do 21. 2. 2015.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloga vlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke,
5. točke in 7. točke iz objave javnega razpisa, se izloči
in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merili za izbiro prejemnikov sredstev sta 1) Reference podeljevalca nagrad in 2) Pomen nagrade.
Komisija bo ocenila posamezno popolno vlogo in jo
na podlagi v razpisu navedenih meril točkovala. Vloge,
ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 70 točk (70 %
maksimalnega možnega števila) in tiste, ki pri najmanj
dveh merilih ne bodo dosegle nobene točke, niso upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 15.000,00 EUR.
7. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 4. 3.
2014, do 10. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo
naročnik, ne glede na vrsto prenosa, prejme do te ure.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 4. 3. 2014, ob
13. uri, na lokaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 3. nadstropje.
Odpiranje vlog bo javno.
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8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno
vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do
50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer
je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
V primeru, da vlagatelj predlaga višji delež ali znesek sofinanciranja bo naročnik kot relevanten delež upošteval delež in znesek iz prejšnjega odstavka.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga
na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70 % maksimalnega možnega števila).
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Roki
Rok za predložitev vloge na javni razpis: 4. 3. 2014,
do 10. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: eno leto od dne
objave javnega razpisa, torej do 21. 2. 2015.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade.
11. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja
razpisa na voljo na spletnem naslovu: http://www.
mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom
javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik,
pri kontaktni osebi Jelena Torbica, tel. 01/478-70-51,
faks 01/478-7010, e-pošta jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Št. 342-18/2009/47

Ob-1499/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:
– IV. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega
programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007
– 2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija
2006 o Evropskem skladu za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba
498/2007/ES),
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– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP
2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije
št. CCI 2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra 2008,
objavlja
javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov,
namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih
ribogojnic.
2. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
3. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za
sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo znaša
1.414.800 EUR, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih
znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 odstotkov.
4. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKO:
5. 9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini
1.061.100 EUR,
6. 9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska
udeležba, v višini 353.700 EUR.
7. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh
MKO.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so
v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
– samostojni podjetnik posameznik,
– zavodi, ki imajo tržno dejavnost ter
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro in
mala podjetja, kot so opredeljena v točki f. 3. člena
Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot deset zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh
milijonov EUR,
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od deset milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od deset
milijonov EUR.
III. Predmet podpore
1. Predmet podpore so naslednje naložbe v ribogojstvo:
– naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
– naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike
s pripadajočo opremo,
– naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
– naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih
školjk,
– naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni
proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo,
– nakup zemljišč za ribogojnico,
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena
izključno za transport živih proizvodov ribogojstva iz
lastne vzreje,
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– nakup delovnih plovil (čolni, ladje),
– drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo izključno
v ribogojstvu,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov
proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev
v naravi,
– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja
iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka
in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom.
2. Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem
obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena,
resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države.
3. Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi
MKO, razen novogradenj, ki se morajo v register vpisati pred zaključkom naložbe. Dokaz o vpisu pa se predloži
zadnjemu vloženemu zahtevku.
4. Kolikor je ribogojska dejavnost kot dopolnilna
dejavnost na kmetiji, mora biti kmetijsko gospodarstvo
vpisano tudi v register kmetijskih gospodarstev.
5. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov in se
mora nanašati na ribogojnico, ki je predmet naložbe.
Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti plačila vodnega nadomestila in koncesij oziroma vodnega
dovoljenja za neposredno rabo vode za gojitev vodnih
organizmov po predpisih o vodah.
6. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v drugih
primerih pa mora imeti uporabno dovoljenje oziroma
mora biti uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. Če gre za graditev objektov za namen opravljanja
ribogojske dejavnosti, mora biti objekt grajen skladno
s predpisi s področja gradnje objektov. Za plavajoče
objekte na morju in celinskih vodah gradbeno dovoljenje ni potrebno. V tem primeru jih je potrebno postaviti
v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe
oziroma vodnega dovoljenja.
7. Ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata
pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razen novogradenj, ki morajo dobiti
status odobrenega obrata pri Upravi RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin pred zaključkom naložbe.
8. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa ostala predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja,
skladno z zakonodajo.
9. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti
izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih
straneh MKO, www.mko.gov.si in Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja; v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si
10. Naložba v ribogojstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih
ciljev ukrepa:
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– diverzifikacijo v nove vrste in proizvodnjo vrst
z dobrimi tržnimi pričakovanji, nove vrste rib so tiste vrste, katerih ribogojska proizvodnja v Republiki Sloveniji
je nizka ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja
dobra,
– izvajanje novih metod gojenja, ki imajo v primerjavi z običajno prakso v sektorju znatno manjši negativni
oziroma večji pozitivni učinek na okolje, in sicer ribogojnice, ki za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov
iztočne vode za ponovno rabo,
– podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim,
ki so pomembne za ohranjanje in razvoj gospodarske
in družbene dejavnosti, to je ekstenzivna vzreja krapov
v celinskih vodah,
– podpora za nakup opreme, namenjene zaščiti
ribogojnic pred plenilci naravi,
– izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delavcev v ribogojstvu,
– sistem fizkalnega čiščenja iztočne vode iz ribogojstva, oziroma ko gre za naložbo za gojenje alg,
– izgradnja sedimentacijskega bazena za čiščenje
iztočne vode,
– oziroma ko gre za naložbo v školjčišče.
11. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.
Posebni pogoji:
1. V primeru, da gre za naložbe v vzrejo novih vrst
mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnostih teh
vrst ter ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo, če gre za
tujerodne vrte rib, ki ga izda pristojni organ.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je
ribogojskih objektov in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za ribogojske namene ter nakup pripadajoče
opreme za ribogojsko proizvodnjo), ki niso v njegovi
lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu
nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu ob
oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika
oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
3. Če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora predložiti vsa
dokazila, da je bil postopek izbire izvajalca in dobavitelja
izveden v skladu z navedenimi predpisi.
4. Pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic znaša najvišji upravičljiv strošek 100,00 EUR brez DDV za
tekoči meter gojitvene linije, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500,00 EUR brez DDV za m2 površine
gojitvene posode.
5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev
samo za del naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno
naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj
prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje.
6. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo
za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo
biti razvidni iz Tabele: »Finančna konstrukcija celotne
naložbe na ribogojnem objektu« iz Prijavnega obrazca.
7. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in
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nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov
nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta
(skupni prostori, streha, fasada) se kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo ali na
drug transparenten način razdelitve.
8. Kadar je ribogojstvo vključeno kot dopolnilna
dejavnost kmetijskega gospodarstva, mora biti obseg
ribogojske dejavnosti vsaj v višini polovice polnega
delovnega časa, kar mora biti razvidno iz poslovnega
načrta;
9. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo
ribogojstva, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse
obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju.
10. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
– vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
11. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To
mora biti razvidno iz ustreznih listin: originalni račun
ter kopije garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe.
12. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel
podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj
pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec
se tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega
izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu
bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem
v poslovnem načrtu.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po
tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti
naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali
določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi
v predpisanem roku in so mu bila določena denarna
sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana,
ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo
je prikazal v vlogi.
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9. Naložba mora biti zaključena najkasneje do
30. 6. 2015.
10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora
biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet
podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore
11. Upravičenec mora vse naložbe, za katere je
prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in
označevanje projektov v okviru operativnega programa
za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, ki je
dosegljiv na spletni strani, www.mko.gov.si.
12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo
na kraju samem in dostop do dokumentacije o projektu,
ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu, Računskemu sodišču
Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu
sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom v obdobju od oddaje vloge do petih let po zadnjem
izplačilu sredstev.
13. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
14. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot zaključek
naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vpis ali predlog za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis ribogojnice v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKO,
– odobritev ribogojnice s strani Uprave RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
– vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme.
Zahtevkom se predložijo originalni računi z originalnimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup
opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista.
15. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO ter, da
se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosilo lahko posredujejo.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to
je ribogojnih bazenov, ribnikov, kletk, sistemov za gojenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in
objektov namenjenih za ribogojske namene (vključno
s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta), nakup pripadajoče opreme za ribogojsko
proizvodnjo in opremo v prodajalni, nakup pripadajoče
računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so
povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov,
prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
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– pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic znaša
najvišji upravičljiv strošek 100,00 EUR brez DDV za tekoči meter gojitvene linije, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500,00 EUR brez DDV za m2 površine
gojitvene posode,
– pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma
tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
– nakup opreme za transport živih ribogojskih pro
izvodov,
– nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila,
prikolice), za transport živih ribogojskih proizvodov iz lastne vzreje: s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe, (v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se
uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za
nakup vozila, le v deležu povezanem z rabo izključno za
namene ribogojske proizvodnje),
– nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe ribogojstva na morju, s tem, da skupni
strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati
200.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega 10
odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov
proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev
v naravi,
– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja
iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka
in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom,
– splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu
do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe, kot so:
honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del ter stroški
izdelave vloge.
Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so
stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Ne glede na to se za upravičene štejejo tudi
morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča,
nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe
1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES se
podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– plačilo vodnih dovoljenj in koncesijskih dajatev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup transportnih sredstev, ki niso namenjena
za namene ribogojstva,
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– nakup nepremičnin, razen zemljišča,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 odstotkov skupne vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja
in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin
za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki
so neposredno povezani s projektom in presegajo 12
odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni
namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo,
– naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne
vzreje s pripadajočo opremo,
– naložbe v ribiška plovila, ki so v registru ribiških
plovil Evropske skupnosti, tudi če se uporabljajo v ribogojstvu,
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem
dokončanju,
– naložbe v mesta za iztovor proizvodov iz marikulture,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom,
– ukrepe za promocijo ribiških proizvodov,
– nakup rib,
– naložbe v zdravje živali v smislu izkoreninjena
kužnih bolezni,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na posamezno vlogo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih
sredstev,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo
ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila
I. Ekonomski vidik naložbe
– velikost ribogojstva glede na število stalno zaposlenih oseb
– prihodek iz dejavnosti ribogojstva
– povečanje obsega gojitve
– razvojna vizija ribogojstva
II. Tehnološki vidik naložbe
– izboljšanje veterinarsko higienskih pogojev gojitve in dobrega počutja rib
– izboljšanje pogojev dela in varnosti ribogojcev
– izboljšanje trženja rib iz lastne proizvodnje
– povečanje števila gojenih vrst
III. Okoljski vidik naložbe
– okoljska sprejemljivost naložbe v ribogojstvo
– zaščita ribogojstva pred ribojedimi pticami
SKUPAJ

Najvišje
možno
število točk
25
5
5
5
10
20
5
5
5
5
15
10
5
60
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2. Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni
prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk
do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Produktivne
naložbe v ribogojstvo.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih
sredstev.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov
priznane vrednosti naložbe, od tega 75 odstotkov zagotovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija,
ostalih 40 odstotkov zagotovi upravičenec.
3. Najmanjši znesek dodeljene podpore je
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 1.000.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova
ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 pridobi največ
1.000.000 EUR podpore.
4. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave
in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz
projektne dokumentacije, ki jih mora priložiti zahtevku za
izplačilo. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih
ponudnikov. Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more
zagotoviti treh ponudb se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Vlagatelj mora
utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ki se morajo glasiti na vlagatelja in
začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru
gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu,
podpisano s strani upravičenca.
6. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci
vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi
sredstev. Na naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki
za izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana vrednost
je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za Produktivne naložbe v ribogojstvo, vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor vlagateljev,
– merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog,
– seznam upravičenih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe
v ribogojstvo,
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki
jih predloži vlagatelj.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo
objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.aktrp.gov.si, www.mko.gov.si.
4. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnje-
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ga dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKO in
ARSKTRP.
X. Roki in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen
namen, ki se objavi na spletni strani MKO.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali
oddati v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki.
3. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati
s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189,
1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.
4. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj – vloga na javni razpis
Produktivne naložbe v ribogojstvo«.
5. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov: aktrp@gov.si.
6. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne
obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter
zahtevka za izplačilo sredstev
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom
in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev
izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in
jih tudi oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega
meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP
od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve
poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na
prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu,
ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema
vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje
v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom
zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna,
se vloga zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo,
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti
v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag
15 točk. Vloge, ki ne presežejo tega minimalnega praga,
se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in
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sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk.
V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več
popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe
sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile
oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število
točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog,
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji.
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj
mora na ARSKTRP v petih dneh odkar ga je ARSKTRP
o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se s tem ne strinja.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali
odda v glavni pisarni ARSKTRP.
10. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci
vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, ki sredstva
izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči
z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz
Uredbe, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev,
ARSKTRP z odločbo zavrne.
11. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke za izplačilo
sredstev.
XII. Kršitev in sankcioniranje
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali
določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.
3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz
odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz
objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti,
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ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP.
Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti
ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu
lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti.
XIII Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za
izvajanje kontrol na kraju samem.
2. Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol na kraju samem obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep. Če je služba
za kontrolo ARSKTRP na kraju samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP, sproži postopek za izterjavo zneskov
dodeljene pomoči.
3. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več
fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ob-1514/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov
na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2014
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-UM-2014)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet
projektnega
razpisa,
oznaka
JPR-UM-2014, je sofinanciranje kulturnih projektov na
področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2014:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij,
katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu
JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso
vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili
izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM,
– javnih zavodov, ki v letu 2013 s strani ministrstva
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2014,
– ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih
oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju umetnosti, ki so v javnem interesu
in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih
kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih
ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti,
ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke
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ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in
raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.
Glasbene umetnosti so področje umetnosti, ki vključuje vse zvrsti, prakse in vsebine, ki jih druži raziskovanje zvoka in glasbeno ustvarjanje ter balet. Sem sodijo
tradicionalne glasbene zvrsti, ki so se razvijale skozi
dolgo zgodovino glasbene umetnosti: opera, komorna
in orkestralna glasba, etno glasba, zborovsko petje in
glasbeno-scenske predstave, kot tudi vsi sodobni načini
glasbenega izražanja, ki so se uveljavili v 20. stoletju in
so zajeti v naslednjih žanrih ter njihovih derivatih: jazz,
rock, elektronska glasba, prosta improvizacija, zvočna
instalacija, eksperimentalna glasba, hip hop, kantavtorstvo, avdio-vizualni performans ipd. Na področju baleta
pa so zajeti: klasični in neoklasični balet ter stilni plesi.
Vizualne umetnosti so področje umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze likovne ustvarjalnosti, ki temeljijo na podobi in vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, ilustracijo, fotografijo, video, vse sodobne
ustvarjalne in raziskovalne likovne prakse ter arhitekturo
in oblikovanje.
Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki
se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti in ob načelu spajanja (v
nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in multimedijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti,
pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem
kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih
medijev, mejno pa pogosto segajo tudi na presečišče
znanosti in umetnosti. V praksi se najbolj pogosto manifestira kot intermedijska instalacija, razstava in interaktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.
Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno
vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden
v letu 2014.
Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg
realizacije ponovitev in gostovanj projekta v letu 2014.
Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več
izvajalcev (nevladne in zasebne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe, javni zavodi), ki združijo kreativne potenciale in sredstva za uresničitev skupnega
projekta (dodatni finančni vložek ni vezan na njihov
siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah).
Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za
realizacijo projekta, prijavitelj koprodukcije pa je le eden
(izvršni producent), čeprav vsi partnerji delijo enako odgovornost glede izvedbe koprodukcijskega projekta in
so upravičeni do enakovrednih skupnih referenc.
Koprodukcijska razmerja ureja podpisana izjava,
v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti
posameznega partnerja ter natančno razmejene vse
obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbene). Podpisana izjava med koprodukcijskimi partnerji
je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta.
Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca
projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni
zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična
podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten,
pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta
pa nosi izključno prijavitelj. Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna priloga k prijavi projekta, ki vključuje
soorganizatorje.
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Upravičene osebe na razpisnem področju so prijavitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih, ter
izpolnjujejo splošne in posebne pogoje na področju, na
katerega se prijavljajo.
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.
Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samozaposleni) za potrebe Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2014
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, so fizične osebe, ki so na dan oddaje
vloge na javni razpis vpisane v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu in bodo vpisane v razvid še najmanj do konca leta.
Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik
v vlogi avtorja.
Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki javno predstavi svoja umetniška dela v okviru razstavnega
ali performativnega projekta. Ministrstvo ga uvršča med
obvezne stroške na področjih vizualnih in intermedijskih umetnosti in določa najnižje bruto obsege: najmanj 500,00 EUR za osebno razstavo ali osebni performativni projekt, najmanj 1.500,00 EUR za pregledno
razstavo ali pregledni performativni projekt in najmanj
3.000,00 EUR za retrospektivno razstavo ali retrospektivni performativni projekt. V primeru skupinske razstave
se vsaj 15 % pogodbene vrednosti nameni sodelujočim
umetnikom za razstavnine.
Referenčna prizorišča so predvsem tista, ki so se
v strokovni javnosti uveljavila zaradi preteklih razstavnih in performativnih dogodkov na področju vizualnih
in intermedijskih umetnosti. To izkazujejo z medijskimi
odzivi in priporočili strokovnjakov z omenjenih področij.
Referenčni kustosi in kritiki za področje sodobnih
vizualnih in intermedijskih umetnosti so tisti strokovnjaki s humanističnih ali sorodnih področij, ki so s svojim
delom v preteklosti izkazali usposobljenost za kritiško
presojo in promocijo sodobnih vizualnih umetnosti.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so
vezani na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja,
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
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– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta
z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane
odhodke.
5. Razpisna področja
Ministrstvo razpisuje naslednja razpisna področja
in podpodročja:
5.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Ministrstvo na področju uprizoritvene umetnosti razpisuje dve podpodročji:
5.1.1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija
– podpodročje Produkcija;
– podpodročje Postprodukcija.
Produkcija so projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta realizirani v letu 2014. Projekt v prijavi
pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije
s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu
2014 s ponovitvami in gostovanji v letu 2014).
Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg
realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu
2014) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12.
2013.
5.1.2. Podpodročje: Prvi projekti
– podpodročje Prvi avtorski projekt;
– podpodročje Prvi projekt producenta.
Prvi projekti so neposredna podpora nadarjenim
ustvarjalcem in producentom, namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter posledično vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije in razvoju na področju uprizoritvene
umetnosti.
So projekti avtorjev ali producentov, katerih projekti
še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo.
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014.
5.2. Področje: Glasbene umetnosti
Ministrstvo na področju glasbenih umetnosti razpisuje naslednja podpodročja:
5.2.1. Podpodročje: Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v Sloveniji
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju koncertov in glasbeno scenskih predstav, ki bodo izvedeni
v Sloveniji v letu 2014. Prijavljeni so lahko posamični
koncerti in glasbenoscenske predstave ali pa serije dogodkov, v obliki glasbenih festivalov ali koncertnih ciklov.
Izvajalci koncertov in glasbenoscenskih predstav so lahko domači ali tuji. Organizacija glasbeno scenskih predstav obsega premiero in njene ponovitve v letu 2014.
5.2.2. Podpodročje: Mednarodna gostovanja v tujini
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju mednarodnih gostovanj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev v tujini. Prijavljena so lahko posamična gostovanja
ali pa serija gostovanj v obliki koncertnih turnej. Prijavi
mednarodnega gostovanja v tujini je potrebno priložiti
podpisano in žigosano vabilo gostitelja iz tujine.
5.2.3. Podpodročje: Naročila izvirnega glasbenega
dela ali koreografije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju novih
glasbenih del ali koreografij slovenskih ustvarjalcev.
Vsako naročeno delo mora biti javno izvedeno in arhivirano v letu 2014. Kolikor novo delo prijavlja ustvarjalec
sam, mora vlogi pridati izjavo izvajalca o načrtovani
izvedbi projekta. Prijava novega glasbenega dela mora
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biti usklajena s priporočenim tarifnikom za avtorske honorarje za nova glasbena dela in koreografije, ki je del
priloge tega razpisnega besedila. Prijavi naročila izvirnega glasbenega dela ali koreografije je potrebno priložiti
izdelano partituro oziroma zapis koreografije.
5.2.4. Podpodročje: Glasbeno založništvo
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju glasbenih
izdaj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev.
Zajema izdajanje nosilcev zvoka, notnega gradiva ter
zvočnih in notnih izdaj v pretočni obliki. Vsaka izdaja
mora biti javno dostopna. Prijavi glasbene izdaje je potrebno priložiti zvočni (demo) ali notni zapis, vsaj v eni
tretjini predvidene celote izdaje.
5.2.5. Podpodročje: Avtorski projekti
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju avtorskih
projektov slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Avtorski
projekt je celovita in zaokrožena celota ustvarjalnega in
raziskovalnega dela na področju glasbene umetnosti,
ki mora biti ob zaključku javno predstavljeno in arhivirano. Podpodročje je namenjeno posameznikom, ki imajo
status samozaposlenega v kulturi na področju glasbene
umetnosti.
5.2.6. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih
štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic
s področja glasbenih umetnosti, in ki v letu 2014 ne bodo
dopolnili 36 let (letnik 1979 in mlajši). Namen delovne
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalnega dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvarjalcev v glasbenih umetnostih. Vrednost sofinancirane
delovne štipendije je 8.000 EUR.
5.3. Področje: Vizualne umetnosti
Ministrstvo na področju vizualnih umetnosti razpisuje tri podpodročja:
5.3.1. Podpodročje: Organizacija razstavnih projektov
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju organiziranja študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih
razstavnih projektov na nacionalni ali mednarodni ravni
v letu 2014.
5.3.2. Podpodročje: Avtorski honorarji za razstavne
projekte
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju avtorskih
honorarjev za razstavne projekte. Fizična oseba lahko
pod določenimi pogoji (glej točko 6.2.3.2.) na razpis
prijavi avtorski honorar za svoj razstavni projekt v letu
2014, ki ga organizira oziroma izvede pravna oseba.
5.3.3. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih
štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic
s področja likovne umetnosti, in ki v letu 2014 ne bodo
dopolnili 36 let (letnik 1979 in mlajši). Namen delovne
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalnega dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvarjalcev v vizualnih umetnostih. Vrednost sofinancirane
delovne štipendije je 8.000 EUR.
5.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Ministrstvo na področju intermedijskih umetnosti
razpisuje tri podpodročja:
5.4.1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija
v Sloveniji
Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi intermedijskega projekta v Sloveniji, ki je zaključena celota, dostopen javnosti in bo izveden v letu 2014. Postprodukcija
v Sloveniji obsega ponovitve prvoizvedenega projekta.
5.4.2. Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih
prizoriščih v tujini
Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slovenske produkcije na referenčnem prizorišču v tujini.
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Vabilo tujega partnerja z navedbo o referenčnosti prizorišča in prevzemanjem konkretnih stroškov gostovanja, ki
morajo pokrivati vsaj 50 % celotne vrednosti gostovanja,
je obvezna priloga vlogi prijavitelja.
5.4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekti
Prvi avtorski projekti so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike
Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebinski zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič
izveden v letu 2014.
Na intermedijskem področju bodo prednostno
obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, se navezujejo na uporabo sodobnih tehnologij ter
zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču
sodobne umetnosti in znanosti.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. da kot javni zavodi v letu 2013 niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2014 s strani ministrstva ali da kot
prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili
izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop
večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem
razpisu z oznako JPR-VP-UM;
2. da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2014;
3. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti;
4. so v primeru, da so bili pogodbena stranka
ministrstva v letih 2011, 2012 in 2013 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana
dokumentacija ministrstva za leta 2011, 2012 in 2013);
5. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek
financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju
oziroma podpodročju;
6. da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta;
7. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na
programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva za obdobje od leta 2014 do vključno 2017, na
razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije
RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev;
8. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB1);
9. da isti projekt prijavlja le en prijavitelj;
10. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2)
11. da vlogo na razpisno podpodročje Delovne
štipendije prijavljajo posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi na področju glasbene umetnosti (na
razpisnem področju Glasbene umetnosti) oziroma na
področju likovne umetnosti (na razpisnem področju Vizualne umetnosti), ki v letu 2014 ne bodo dopolnili 36 let
(letnik 1979 in mlajši) in niso bili prejemniki delovne štipendije v letih 2012 in 2013.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem
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obrazcu. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po
posameznih alineah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
6.2. Posebni pogoji:
6.2.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Na področje uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih,
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.1.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so kadarkoli v obdobju 2011–2013 realizirali
vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta premierno izvedena v letu 2014;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 %
celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 EUR.
6.2.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Postprodukcija:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne
zgolj organizatorji postprodukcije);
– ki v okviru enega prijavljenega projekta, premierno izvedenega do vključno 31. 12. 2013, zaprošajo
za sofinanciranje najmanj petih njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji ali najmanj petih njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji in v mednarodnem
prostoru ali najmanj petih njegovih ponovitev (postprodukcije) v mednarodnem prostoru;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti
realizirana v letu 2014;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50 %
celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €.
6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski
projekt prijavijo prijavitelji:
– ki kot avtorji še niso bili sofinancirani na področju
uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo;
– ki kot avtorji (fizične osebe) prijavljajo največ en
prvi projekt;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 %
celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €.
6.2.1.4 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi projekt producenta:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt producenta prijavijo prijavitelji:
– producenti (s statusom pravne osebe), ki niso bili
ustanovljeni/registrirani pred letom 2009 in prijavljajo
največ en prvi projekt ali
– producenti (samozaposleni na področju kulture,
vpisani v razvid ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi
projekt;
– ki prijavljajo projekt s področja uprizoritvene
umetnosti, ki bo premierno in v celoti realiziran v letu
2014;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 %
celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €.
6.2.2. Področje: Glasbene umetnosti
Na področje glasbene umetnosti se lahko prijavijo
le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
1. da so v obdobju 2011–2013 izvedli vsaj tri projekte z razpisnega podporočja, ki ga prijavljajo na razpis
na razpisnem področju Glasbene umetnosti (velja za
vsa podpodročja razen za podpodročji Avtorski projekt
in Delovne štipendije),
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2. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v Sloveniji zaprošajo za največ 15.000 EUR in
hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta,
3. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Mednarodno gostovanje v tujini zaprošajo za
največ 8.000 EUR in hkrati največ 50 % celotne vrednosti projekta,
4. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Naročila novih glasbenih del in koreografij zaprošajo
za vrednost, ki je skladna s priporočenim tarifnikom
o avtorskih honorarjih za nova glasbena dela in koreografije (tarifnik je del priloge razpisne dokumentacije),
5. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Glasbeno založništvo zaprošajo za največ
5.000 EUR in hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta,
6. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodročju Avtorski projekti zaprošajo za največ 8.000 EUR in
hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta.
7. da vlogo na razpisno podpodročje Avtorski
projekti prijavljajo posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi na področju glasbene umetnosti,
8. da posamezen prijavitelj na razpisno podpodročje Glasbene umetnosti prijavlja največ dve vlogi,
od tega največ eno na podpodročje Avtorski projekt in
največ eno na podpodročje Delovne štipendije.
6.2.3. Področje: Vizualne umetnosti
Na področje vizualnih umetnosti se lahko prijavijo
le izvajalci (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.3.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju: Organizacija razstavnih projektov
1. da so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji;
2. da so kadarkoli v obdobju 2011–2013 organizirali vsaj tri razstave na referenčnih prizoriščih (obrazložitev pojma v poglavju 4), ali bili na njih aktivno udeleženi;
3. da na tem podpodročju kandidirajo samo
z enim projektom;
4. da zagotavljajo strokovno izvedbo projekta
(obvezna priloga: izjava organizatorja, da zaposluje ali
pogodbeno angažira kustosa);
5. da prijavljajo projekte, katerih zaprošena vsota
ne presega 8.000,00 EUR bruto in hkrati znaša največ
70 % celotne vrednosti projekta, oziroma 50 % za gostovanja v tujini;
6. da predlagajo projekt, v katerem upoštevajo
najnižje zneske razstavnin (glej poglavje 4);
6.2.3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju: Avtorski honorarji za razstavne projekte
1. da so fizične osebe, t.j. samozaposleni, vpisani v razvid ministrstva na področju likovne umetnosti,
ali posamezniki, ki delujejo na omenjenem področju in
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji);
2. da niso vključeni v projekte pod točko 6.2.3.1.
oziroma niso uvrščeni v razstavne programe javnih zavodov, ki so s strani ministrstva pozvani k predložitvi
programa za leto 2014 ali v programe in projekte izvajalcev, ki so sofinancirani prek pogodb o večletnem programskem in projektnem sofinanciranju na ministrstvu;
3. da na podpodročju Avtorski honorarji za razstavne projekte kandidirajo samo z enim projektom oziroma vlogo za en avtorski honorar;
4. da za razstavni projekt, na katerem bo predstavljeno njihovo delo, prijavijo avtorski honorar zase, ki
znaša največ 5.000 EUR bruto.
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Ministrstvo bo v letu 2014 na področju vizualnih
umetnosti financiralo največ 25 študijsko, tematsko ali
problemsko zastavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali mednarodni ravni. V to število so všteti tudi
avtorski honorarji za razstavne projekte.
6.2.3.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju: Delovne štipendije
1. da so imeli v obdobju 2011–2013 vsaj tri osebne
razstave doma in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število selekcioniranih razstavnih projektov;
2. da posamezen prijavitelj prijavlja na tem podpodročju en projekt oziroma eno delovno štipendijo.
Vrednost delovne štipendije je 8.000,00 EUR bruto. Ministrstvo bo v letu 2014 na področju vizualnih
umetnosti podelilo največ tri delovne štipendije.
6.2.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Na področje intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
6.2.4.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini:
1. da so v obdobju 2011–2013 pretežno delovali
na področju intermedijske umetnosti in so kadarkoli
v tem obdobju na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3
samostojne projekte;
2. da najvišja zaprošena vsota za projekt znaša
največ 8.000,00 EUR in ne presega 70 % celotne vrednosti projekta;
3. da na razpisno področje intermedijskih umetnosti na posamezno podpodročje prijavljajo največ
en projekt;
4. da, v primeru prijave na podpodročje Prvi
avtorski projekti, prijavljajo samo en projekt;
5. da za isti projekt na razpis poda vlogo le en
prijavitelj;
6. da v primeru, da je prijavitelj fizična oseba,
zaproša izključno za sofinanciranje lastnega samostojnega avtorskega projekta;
7. da kot prijavitelji postprodukcije na referenčnih prizoriščih v tujini izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčnega
tujega prizorišča;
8. da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih
prizoriščih v tujini zaprošajo za največ 4.000,00 € in
največ 50 % celotne vrednosti projekta;
6.2.4.2. Posebni pogoji za sodelovanje na podpodročju Prvi avtorski projekti:
1. da se prijavljajo kot avtorji lastnega projekta;
2. da so v času prijave na razpis vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi na področju intermedijske
umetnosti;
3. da na razpisno področje prijavljajo le en projekt, ki je zaključena celota in bo v celoti realiziran
v letu 2014;
4. da za izvedbo projekta zaprošajo največ za
6.000,00 € in ne presegajo 70 % celotne vrednosti
projekta (da projekta ne prijavljajo le kot soavtorji ali
producenti).
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo
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vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
1. V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z več vlogami, kot jih določajo splošni ali posebni
pogoji na posameznem razpisnem področju ali podpodročju, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga
neizpolnjevanja splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene osebe).
2. V primeru, da več prijaviteljev prijavi na ta
razpis isti projekt, se vse vloge prijaviteljev istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
8. Razpisni kriteriji
Projekt, prijavljen na projektni razpis z oznako
JPR-UM-2014, se ocenjuje na podlagi kriterijev. Ti so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk.
Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je
100 točk.
Splošni in posebni razpisni kriteriji po posameznih
področjih:
8.1. Uprizoritvene umetnosti:
8.1.1. Razpisni kriteriji za področje Produkcija in
Postprodukcija

8.1.1.1. Podpodročje Produkcija:
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference avtorjev in izvajalcev (aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin
ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta)
2. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)

10
9+1*

3. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, relevantnost izbrane tematike, sodobnost
oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta, tehtnost
vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta …)

30

4. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število
izvajalcev) in vključevanje partnerjev in soorganizatorjev

10

5. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten
in uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost
projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

6. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije
v letu 2014 s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih
prizoriščih skozi vse leto 2014, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta,
dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu …)

10

7. Pomembnost projekta za razvoj uprizoritvene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
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8.1.1.2. Podpodročje Postprodukcija:
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)

9+1*

2. Stopnja umetniške kvalitete, trajnost, odmevnost in produkcijska zahtevnost projekta
(odmevnost projekta s strani strokovne in širše javnosti v slovenskem in širšem kulturnem
prostoru, priznanja in nagrade, obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno
število izvajalcev,…)

40

3. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten
in uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost
projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

4. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije postprodukcije v letu 2014
s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih prizoriščih
skozi vse leto 2014, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, dostopnost
obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu …)

20

5. Pomembnost projekta za razvoj uprizoritvene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko.
8.1.2. Razpisni kriteriji za področje Prvi Projekti
8.1.2.1. Podpodročje Prvi avtorski projekt:
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega avtorja (študijska produkcija, priporočila,
medijski odzivi …)

20

2. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, relevantnost izbrane tematike, sodobnost
oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta …)

50

3. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten
in uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost
projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

4. Pomembnost projekta za razvoj avtorja

10

5. Pomembnost projekta za razvoj uprizoritvenih umetnosti

10
SKUPAJ:

100

8.1.2.2. Podpodročje Prvi projekt producenta:
Kriterij:

Število možnih
točk

1. Reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev projekta;
ali izkazana posebna nadarjenost mladih izvajalcev in podizvajalcev projekta (študijska
produkcija, priporočila, medijski odzivi …)

10

2. Izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, relevantnost izbrane tematike, sodobnost
oblik uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta …)

30

3. Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;

10

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten
in uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost
projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo …)

20
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Število možnih
točk

Kriterij:
5. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije
v letu 2014 s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih
prizoriščih skozi vse leto 2014, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta,
dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu …)

20

6. Pomembnost projekta za razvoj uprizoritvenih umetnosti

10
SKUPAJ:

100

8.2. Glasbene umetnosti:
8.2.1. Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v Sloveniji
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*

10

2. Predvidena dostopnost projekta (glede na število obiskovalcev, kraj izvedbe, promocijski
načrt), izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, ter predvidena odmevnost
v slovenskem in/ali mednarodnem kulturnem prostoru

20

3. Glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo
vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

4. Aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej
nadarjenih mladih domačih glasbenih izvajalcev

20

5. Obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost

20

6. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
8.2.2. Mednarodno gostovanje v tujini
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*

10

2. Glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo
vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

3. Aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej
nadarjenih mladih domačih izvajalcev

20

4. Obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost

20

5. Referenčnost prizorišč oziroma dogodkov izvedbe mednarodnega gostovanja

20

6. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
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8.2.3. Naročilo izvirnega glasbenega dela ali koreografije
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*

10

2. Ustreznost finančne ovrednotenosti projekta glede na priporočen tarifnik

10

3. Aktualnost, referenčnost in kakovost avtorja glasbenega dela ali koreografije oziroma
posebna nadarjenost mladega avtorja glasbenega dela ali koreografije

20

4. Izvirnost in inovativnost novega dela oziroma izrazna in kompozicijska teža novega dela

20

5. Aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev glasbenega dela ali koreografije
terreferenčnost dogodka na katerem bo delo javno izvedeno

20

6. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
8.2.4. Glasbeno založništvo
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*

10

2. Glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo
vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

3. Aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej
nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev

20

4. Obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost

20

5. Izrazna in kompozicijska teža izdanega glasbenega dela; njegova izvirnost in inovativnost
oziroma pomembnost z vidika arhiviranja pomembne slovenske glasbene dediščine

20

6. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
8.2.5. Avtorski projekt
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost in
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)

10

2. Glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo
vsebinsko in finančno zasnovo …)

10

3. Aktualnost, referenčnost in kakovost sodelujočih avtorjev in izvajalcev oziroma vključevanje
posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev

20

4. Obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost

20

5. Produkcijska zahtevnost projekta in njegova realna izvedljivost

20

6. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100
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8.2.6. Delovne štipendije
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (referenčne nagrade, referenčne medijske
objave, priporočila referenčnih strokovnjakov)

20

2. Obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost

20

3. Produkcijska zahtevnost delovnega načrta in njegova realna izvedljivost

20

4. Prispevek delovnega načrta k nadaljnjemu umetniškemu razvoju in uveljavljanju prijavitelja

20

5. Pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti

20
SKUPAJ:

100

8.3. Vizualne umetnosti:
8.3.1. Organizacija razstavnih projektov
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta na razpisnem podpodročju v obdobju od 2011–2013 in
njegova odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru*

10

2. Sodelujoči avtorji so samozaposleni na področju kulture (vpis v razvid MK)

10

3. Reference sodelujočih avtorjev in/ali avtorskih skupin na področju vizualnih umetnosti in
njihova odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru

10

4. Izrazna teža, izvirnost in inovativnost projekta

20

5. Prispevek projekta k pluralizmu vizualnih umetnosti in k razvoju ter uveljavljanju celotnega
področja

10

6. Glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina
deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo
vsebinsko in finančno zasnovo…)

10

7. Povezovanje več (so)organizatorjev v projekt

10

8. Zagotavljanje profesionalne izvedbe in promocije projekta ter uporaba sodobnih in
kreativnih pristopov v promociji

10

9. Gre za razstavni projekt, ki bo predstavljen v več krajih

10
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).
8.3.2. Avtorski honorarji za razstavne projekte
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference avtorja na področju vizualnih umetnosti v obdobju od 2011–2013 in njegova
odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru

20

2. Reference organizatorja projekta in njegova odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in/ali
mednarodnem prostoru*

20

3. Izrazna teža, izvirnost in inovativnost projekta

40

4. Prispevek projekta k pluralizmu vizualnih umetnosti in k razvoju ter uveljavljanju celotnega
področja

20

SKUPAJ:

100

* Organizator, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list
RS, št. 64/11).
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8.3.3. Delovne štipendije
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (reference prijavitelja, referenčne medijske
objave in/ali priporočila referenčnih področnih strokovnjakov)

30

2. Izrazna teža, izvirnost in inovativnost delovnega načrta

40

3. Konciznost in realna izvedljivost delovnega načrta

10

4. Pomen delovnega načrta za razvoj vizualne umetnosti

20
SKUPAJ:

100

8.4. Intermedijske umetnosti (za vsa podpodročja):
Število možnih
točk

Kriterij:
1. Reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2011–2013 (prepoznavnost
in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti ali izkazana posebna nadarjenost
posameznega avtorja – priporočila, objave, nagrade)

9+1*

2. Aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev ter vključevanje mladih avtorjev / izvajalcev
do vključno 30 leta starosti

10

3. Glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt (delež lastnih in
pridobljenih sredstev, stopnja izvedljivosti projekta glede na njegovo vsebinsko, tehnično in
finančno zasnovo

20

4. Predvidena dostopnost in odmevnost projekta (število obiskovalcev, kraj izvedbe,
promocijski načrt, preseganje lokalnih interesov, odmevnost, referenčnost prizorišč)

20

5. Izvirnost in aktualnost ter ustvarjalnost v izkazovanju uporabe sodobnih tehnologij, ki
omogočajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne umetnosti in znanosti

20

6. Pomembnost projekta za razvoj področja intermedijskih umetnosti v Sloveniji

20
SKUPAJ:

100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 64/11).

Obrazložitev točkovanja:
Po posameznem kriteriju je mogoče prejeti največ
10-50 točk. Pri kriterijih, kjer je možno prejeti največ
10 točk, se točke dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk = zelo
dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = sprejemljivo,
3, 2 in 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo. Pri kriterijih, kjer je možno prejeti največ 20, 30,
40, oziroma 50 točk, se točke delijo po istem sistemu
in se pri tem pomnožijo s faktorjem 2, 3, 4 oziroma 5.
9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk, oziroma 90 točk
za podpodročje Delovne štipendije. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih
točk za projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.
Vsebinsko ovrednotenje izvedejo strokovne komisije za posamezna razpisna podpodročja.
Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem področju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za
obdobje koledarskega leta 2014.
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Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno
obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne
pogoje razpisa na razpisnih področjih.
10. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-UM-2014,
je:
– 131075 – uprizoritvene umetnosti, v predvideni
višini 120.000 EUR,
– 131077 – glasbene umetnosti, v predvideni višini
200.000,00 EUR,
– 131976 – likovne umetnosti, v predvideni višini
100.000,00 EUR,
– 131078 – intermedijske umetnosti, v predvideni
višini 120.000,00 EUR,
Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka
JPR-UM-2014, sofinanciralo okvirno 140 projektov in
sicer:
– 25 na področju uprizoritvene umetnosti,
– 70 projektov in 2 delovni štipendiji na področju
glasbene umetnosti,
– 25 projektov in 3 delovne štipendije na področju
vizualne umetnosti in
– 20 na področju intermedijske umetnosti.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena na področju razpisa v proračunskem letu 2014, oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2014
in 2015.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
12. Razpisni rok
Razpis se prične 21. 2. 2014 in se zaključi 24. 3.
2014.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo
projektnega
razpisa,
oznaka
JPR-UM-2014 in
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti
naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– vsi prijavni obrazci tudi na priloženem elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi
datoteki.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-UM-2014.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih
obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za
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kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 24. 3. 2014, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora
biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-UM-2014,
z navedbo razpisnega podpodročja (npr. Uprizoritvene
umetnosti. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter
naslov.
15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 24. 3. 2014 oziroma do tega dne ni bila
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je
na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj
ni dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa, kadar prijavitelj kot produkcijo prijavlja tuj
projekt in kadar koprodukcijo prijavlja koproducent in ne
izvršni producent. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Izvajalec se lahko prijavi na razpis JPR-UM-2014
tudi, če se je prijavil na Javni razpis za izbor večletnih
kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-VP-UM). V primeru, da se je izvajalec prijavil tudi
na projektni razpis, oznaka JPR-VP-UM z istim projektom in bil na njem izbran, se njegova vloga na projektnem razpisu z oznako JPR-UM-2014 zavrže.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo pričelo 31. 3. 2014 ob 10. uri in zaključilo na dan
prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo
bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka
razpisa, oznaka JPR-UM-2014, vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka
razpisa, oznaka JPR-UM-2014, je ministrstvo dolžno
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
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17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
– uprizoritvene umetnosti
Vesna Jurca – Tadel,
tel. 01/369-59-63
e-pošta: vesna.jurca-tadel@gov.si

– glasbene umetnosti
Peter Baroš,
tel. 01/369-58-43
e-pošta: peter.baros@gov.si

– likovne umetnosti
dr. Blanka Tivadar,
tel. 01/369-59-72
e-pošta: blanka.tivadar@gov.si

– intermedijske umetnosti
dr. Matjaž Šekoranja,
tel. 01/369-59-57
e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča,
da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 5. 3. 2014 v prostorih ministrstva, Maistrova 10,
Ljubljana, sejna soba v pritličju (ob 9. uri za glasbene,
ob 10. uri za intermedijske, ob 11. uri za vizualne in ob
12. uri za uprizoritvene umetnosti).
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni
ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih
straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno
pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo RS
Ob-1531/14
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
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,
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. Celostna vizualna podoba oddaje – zaporedje podrobno opisanih sklopov oddaje ter razlaga
režiserjevega videnja nastajajočega AV dela (režijska
eksplikacija), osnutek scenografije, predvidena grafična podoba, dinamika snemanja in vsi drugi podatki
(št. kamer in njihova postavitev, postavitev voditelja in
gostov v prostor ter druge specifike in načini podajanja
besede v sliki).
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– sklop 36 oddaj o knjigah, v trajanju po 20 minut
na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je
79.920,00 EUR z vključenim DDV 22 %, vsaka oddaja
največ do 2.220,00 EUR z vključenim DDV 22 %).
Dinamična pogovorna oddaja, ki služi k spodbujanju gledalcev k branju ter razvijanju bralne kulture.
Oddaja, ki vsak teden prinaša sveže poglede na aktualne knjige, o katerih razmišljajo zanimivi gostje, ki
ne prihajajo nujno iz književnih vrst. Oddaja o knjigah
s področja humanistike, ki so povod za obravnavanje
zanimivih tem in izmenjavo mnenj. Zaželjena je forma
z izkušenim voditeljem in najmanj dvema sogovornikoma v posamezi oddaji. Izbor knjig potrdi urednik uredništva oddaj o kulturi.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo
Posneta in izročena AV dela morajo biti primerna
za predvajanje v polni HD ločljivosti 1920 x1080. Ustrezati morajo Tehničnim standardom za sprjem končanih
oddaj na FTP strežnik, ki bodo navedeni v prilogi k pogodbi.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa
Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih
za predmet razpisa, znaša skupaj 79.920 EUR z vključenim 22 % DDV.
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 in izvajalske ekipe,
– obrazec za navedbo referenc avtorske in izvajalske 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
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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 petindvajset (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
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),
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4. obrazec s seznamom avtorske in izvajalske
ekipe (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4),
5. obrazec za navedbo referenc avtorske in izvajalske 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. Predpogodbe s predvidenim režiserjem in
voditelji oddaj, z vključeno predračunsko vrednostjo honorarja in predvidenim terminskim načrtom.
15. predstavitev celostne vizualne podobe oddaje,
16. trije predlogi knjig domačih ali tujih avtorjev,
ter na podlagi predlogov knjig izbor gostov in izhodišča
za pogovor z gosti.
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
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 do vključno 24. 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 2014-1.
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.
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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:
– do 40 točk - Vsebina (Trije predlogi knjig domačih
ali tujih avtorjev in izbor gostov in
izhodišča za pogovor z gosti);
– do 20 točk - Celostna vizualna podoba oddaje;
– do 30 točk - Reference (producent – do 10 točk,
voditelji s področja oddaj s kulturnimi
vsebinami – do 20 točk);
– do 10 točk - Cena (najugodnejša ponudba).
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
strokovni komisiji, ki bodo projekte ocenile na podlagi
meril in kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bo v okviru razpoložljivih sredstev izbrano tisto AV delo, ki bo v postopku izbire ocenjeno
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
odkupi nobenega AV 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 prijaviteljem izbranega projekta 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 prijavitelja
izbranega AV dela pozove k pristopu oziroma podpisu
pogodbe. Če se prijavitelj v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bo odzval pozivu, bo RTV SLO štela,
da odstopa od sklenitve pogodbe.
Prijavitelj izbranega AV dela mora pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV
dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene
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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.
Prijavitelj izbranega AV dela je v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžen sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvom oddaj o kulturi in službami
RTV SLO. Vsaka dokončana faza pri nastajanju AV dela
mora biti pisno odobrena s strani pristojnega urednika.
Prav tako mora prijavitelj izbranega AV dela RTV SLO
pravočasno posredovati vse podatke, ki so potrebni za
nemoteno realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenega AV dela.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014.
Sredstva bodo nakazana prijavitelju izbranega AV
dela v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončno izročitev izbranega AV dela:
prijavitelj izbranega AV dela, s katerim bo RTV SLO
sklenila pogodbo o odkupu dela, mora prve 4 dele oddati do 30. 5. 2014, celotno AV delo mora biti izročeno
najkasneje do 19. 12. 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.
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.
Radiotelevizija Slovenija
Št. 013/2014

Ob-1471/14

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o izvajanju javne
službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno
biomaso (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/13,
3/14) Občina Cerkvenjak objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za opravljanje
izbirne lokalne gospodarske javne službe
distribucije toplote in podelitve koncesije storitve
za projekt Kotlovnica Cerkvenjak
1. Koncedent: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije storitev
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Občini
Cerkvenjak ter podelitev koncesije za projekt Kotlovnica
Cerkvenjak. Koncesija obsega:
– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na
osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno
prevzame vsa tveganja gradnje;
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame
vsa tveganja;
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– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega
vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije
toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo
zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in
posest).
3. Trajanje koncesije:
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri
čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se
bo predvidoma začela pomladi 2014 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2014/2015, ko mora
koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar
bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega
in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja
infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije
toplote uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 2014.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje
s kopijami dovoljenj in licenc,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in
distribucije toplote,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih
organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in
potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju
koncesijske dejavnosti,
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– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo
izvajal koncesijsko dejavnost,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz
koncesije,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno
dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega
partnerstva.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in delež goriva, ustvarjenega
oziroma proizvedenega delno ali v celoti na območju
občine in velikost podjetja. Merila so podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne
podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 10. 3. 2014 do
9. ure, v sprejemno pisarno Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih
ponudb bo 10. 3. 2014 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 19. 3.
2014.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Cerkvenjak, www.cerkvenjak.si.
Občina Cerkvenjak
Ob-1472/14
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica (Uradni list RS,
št. 28/03 in 99/11) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2014
Občina Mežica sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg
svobode 1, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2014 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Na razpisu lahko sodelujejo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa, javni zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja v Občini Mežica.
4. Pogoji sofinanciranja:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano športno dejavnost,
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse obveznosti do občine in
športne zveze.
5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
naslednji programi:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje zvez športnih društev,
– propagandna dejavnost v športu.
6. Okvirna vrednost sredstev je:
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa
je 36.342,00 EUR od tega za:
– kakovostni šport 29.074,00 EUR,
– programe športne vzgoje otrok 2.544,00 EUR,
– promocijske prireditve 2.180,00 EUR,
– športno rekreacijo odraslih 2.544,00 EUR.
7. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
8. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.
9. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno
vlogo, ki jo dobijo na sedežu Občine Mežica.
10. Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2014.
11. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in z merili za vrednotenje
financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz
občinskega proračuna.
12. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe
po sprejemu proračuna.
13. Prijave je potrebno poslati na naslov Občina
Mežica, Trg svobode 1, Mežica s pripisom »Javni razpis – šport«.
14. Podrobnejše informacije so na voljo na sedežu
Občine Mežica, tel. 827-93-56.
Občina Mežica
Ob-1473/14
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika
o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03 in
28/12) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov, projektov
in dejavnosti na področju kulture,
ki jih bo Občina Mežica sofinancirala
iz občinskega proračuna v letu 2014
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva,
organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število čla-

nov v Občini Mežica ali da je njihovo delovanje oziroma
so njihovi projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo
njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje
za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za
društva,
– da predložijo ustrezen letni program dela – letni
načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih
kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori,
instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
sredstev javnega razpisa je 24.711 €.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti,
programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2014.
Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb:
Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2014.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo
upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu
pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis –
kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku
razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da
v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali na tel. 02/827-93-56, kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 8. ure do 13. ure, od dneva
objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za
oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku rokov za
pritožbe.
Občina Mežica
Ob-1489/14
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka
o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 108/12 s spremembami), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja zasvojenosti
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014
I. V letu 2014 se bodo iz proračunskih sredstev
sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti
v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z ekperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za plače prijaviteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno in
izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti
program prijavijo na druge razpise mestne občine in so
jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, programi, ki so
financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša
15.000,00 EUR in sicer do 9.000,00 EUR za programe iz
sklopa B, do 2.000,00 EUR za program iz sklopa C in do
4.000,00 EUR za programa iz sklopa D.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega
varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je
izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti
s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli
drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne
občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine
odhodkov),
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– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi zadnjega javnega
razpisa, če so na njem sodelovali.
V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako
“Javni razpis – Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do petka, 14. 3. 2014
do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka,
to je do 14. 3. 2014 do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I.
nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega
razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se
bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za
prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in
sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže
s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za izbor programov: vsebina predloženega programa (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do
40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki
je sestavni del tega razpisa.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število tock
je 250. Končno število točk za posamezen program je
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program se sofinancira le v primeru, da
doseže vsaj 70 % možnih tock (najmanj 175 točk od
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.
Kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od
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250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za
izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokuntaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na
tel. 05/335-01-60 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-2/2014-1

Ob-1490/14

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13)
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica naslednji
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
v letu 2014
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila
oziroma bo pred realizacijo zaposlitve prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna
služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) in spada
v prednostno ciljno skupino za subvencioniranje zaposlitve iz sredstev tega razpisa.
Kot prednostna ciljna skupina so v letu 2014 določene naslednje skupine brezposelnih oseb, ki:
– prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
– brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč,
– dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto),
– osebe starejše od 50 let,
– osebe brez izobrazbe,
– iskalci prve zaposlitve.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je na en strani spodbujanje zaposlovanja in pomoč
pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih
oseb, na drugi strani pa vplivanje na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov,
povezanih z zaposlovanjem le-teh skupin na trgu dela.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1003/09003 – Nova delovna mesta in samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali
pa se znesek pomoči poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela
plače osebe, ki spada v prednostno ciljno skupino na
podlagi predhodnega mnenja Zavoda ter ima stalno
prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Znesek pomoči znaša 4.500 EUR.

VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali poslovno enoto na območju
Mestne občine Nova Gorica ter ima najmanj eno zaposleno osebo;
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi
(ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelava in trženje 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 ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
– cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami
Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči;
6) pomoč ne bo namenjena 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;
7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
8) 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;
9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Nova Gorica;
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10) podjetje ima poravnane vse davke in prispevke;
11) skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla
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
meja pomoči 100.000,00 EUR).
VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj eno
leto od sklenitve delovnega razmerja,
– prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge
na javi razpis ni zmanjševal števila zaposlenih, razen
iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji pod
točko 8 oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo
razmerje iz drugih razlogov nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem
javnem razpisu,
– prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova
Gorica, so prijavljeni na zavodu in spadajo v prednostno
ciljno skupino na podlagi mnenja zavoda.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do
dodelitve sredstev ter ne more kandidirati na naslednjem
javnem razpisu in pridobiti sredstev na podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali zaposlitev.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.
IX. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ).
Merilo
1. dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na
zavodu več kot leto dni)
2. starejši od 50 let
3. oseba brez izobrazbe
4. osebe z visokošolsko ali univerzitetno
izobrazbo
5. mladi do vključno 25 let

Točke
1
2
3
4
5

Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko VI. (Pogoji za
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VII. (Upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem
ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, presega razpolo-
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žljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva
pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so ali bodo zaposlili mlade do vključno 25 let,
nato prijavitelji, ki so ali bodo zaposlili osebo z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, nato prijavitelji, ki so
ali bodo zaposlili osebe brez izobrazbe, nato prijavitelji,
ki bodo zaposlile osebe starejše od 50 let in nato prijavitelji, ki so ali bodo zaposlili dolgotrajno brezposelne.
Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu
pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično
sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno,
z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu,
glede na število doseženih točk, pri čemer imajo prednost pri dodelitvi sredstev vloge z višjim številom točk,
čeprav so morda predhodno že prejeli negativni sklep.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2014. Sredstva bodo
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim,
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2013 do vključno
16. 9. 2014.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 24. 3. 2014 do
15. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do vključno 24. 3. 2014, do 15. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 24. 3. 2014,
do 15. Ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
subvencioniranje novih delovnih mest«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme
ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 26. 3. 2014 ob 9. uri.
Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku
8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom.
Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve
vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
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občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj
na spodaj navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-05 (Tatjana Gregorčič), 05/335-01-31
(Bojana Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni
podjetniško obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski
pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 305-1/2014-1

Ob-1491/14

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13)
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij
v letu 2014
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
občina).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih
aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma,
organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega
podjetja in njegove dejavnosti.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev,
za izvedbo razpisa je 10.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– Mikro podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) in
imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12.
2013 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih
ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
2 milijona EUR. Za ostala določila za opredelitev mikro
podjetij (razen že zgoraj navedenih določil glede št.

zaposlenih) se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgust 2008.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja,
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za
vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se
z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod
zadevnim podjetjem.
– Podjetja, ki imajo sedež dejavnosti ali poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica, imajo
zaposleno najmanj eno osebo.
– Podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Nova Gorica.
– Podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– Sodijo v skupino malih in srednjih podjetij v skladu
z merili iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) št. 800/2008.
– Opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo,
ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega
železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga
primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje
železa; razred 24.52 – Litje jekla),
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja
ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken.
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11).
Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih.
– mikro podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje,
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– so na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju
– upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe komisije(ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že
določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega
primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo
je sprejela Komisija.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
Predmet prijave oziroma opravljanje storitev je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih: tretja
oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem
– upravičencem; lastniški delež ali glasovalne pravice
morajo biti manjše od 25 %.
Opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za
nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
5.3. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje, ki se udeleži določenega sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali razstave doma
ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in
njegove dejavnosti,
– na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana
samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku,
srečanju ali razstavi doma ali v tujini.
VI. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje
upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini.
Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljalcev dokazali
svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni
konferenci ali razstavi.
Komisija bo upoštevala samo tiste račune, oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih
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bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljalcev.
VII. Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se
upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina
zneska odobrenih sredstev 3.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke
tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti,
za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega
razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi
pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na
podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.
IX. Merila za ocenitev vlog
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv merila
Število zaposlenih v podjetju
Skupna promocija podjetij
Reprezentativnost sejma
Prejemnik sredstev MONG iz
razpisa
Status podjetja
Promocija izdelkov/storitev
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
10
10
5
10
50

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ),
– z merilom št. 6 pa vloge oceni Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja
v Mestni občini Nova Gorica (komisija).
Natančno razdelana merila s točkovnikom, so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila,
so določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud v Mestni občini Nova Gorica.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge
z najnižjim številom točk.
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Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih
stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V.
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko
VI. (Upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po
končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost
pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva,
si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih
točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge
z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilu reprezentativnost
sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev, nato
pri merilu status podjetja, nato pri merilu število zaposlenih in nato pri merilu skupna promocija podjetij.
V primeru, da bo znesek zaprošenih sredstev
manjši od zneska razpoložljivih sredstev, lahko komisija
vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih
sredstev 50 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma
3.000 EUR.
Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu
pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično
sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno,
z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu,
glede na število doseženih točk, pri čemer imajo prednost pri dodelitvi sredstev vloge z višjim številom točk
v okviru posameznega ukrepa, čeprav so morda predhodno že prejeli negativni sklep. V vsakem primeru pa
mora podprto podjetje dosegati osnovni prag števila
točk, v okviru posameznega ukrepa in določeno število
točk pri merilih, kjer se zahteva določeno število točk.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2014. Sredstva bodo
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2013 do vključno
16. 9. 2014.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 24. 3. 2014 do
15. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do vključno 24. 3. 2014 do 15. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 24. 3. 2014
do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
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Odpiranje prispelih vlog bo 26. 3. 2014, ob 9. uri.
Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem
roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po
preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog
niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na
spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-05 (Tatjana Gregorčič) 05/335-01-31
(Bojana Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni
podjetniško obrtni zbornici, na tel. 05/330-66-00 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski
pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13)
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij,
projektov inovacij in zagona novih podjetij
v Primorskem tehnološkem parku v letu 2014
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
naročnik).
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja
začetno investicijo
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme,
ki predstavlja začetno investicijo. Začetne investicije
so investicije v materialna in nematerialna sredstva,
povezana z ustanavljanjem novega obrata, s širitvijo
obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja
na nove proizvode, dodatne proizvode ali s temeljnimi
spremembami v splošnem procesu proizvodnje.
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B. Sofinanciranje projektov inovacij
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem.
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode,
uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način
odziva na zahteve trgov.
C. Sofinanciranje zagona novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku
Predmet razpisa je sofinanciranje zagona novih
podjetij s sedežem dejavnosti v Primorskem tehnološkem parku.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 200.000,00 EUR, od tega
je za ukrep A namenjenih 140.000,00 EUR, za ukrep
B 40.000,00 EUR, za ukrep C pa 10.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– Mikro podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2013
najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih ter letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za ostala določila za opredelitev mikro podjetij
(razen že zgoraj navedenih določil glede št. zaposlenih)
se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. avgust 2008.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja,
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za
vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se
z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod
zadevnim podjetjem.
– Podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Nova Gorica.
– Podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke.
Prijavitelji lahko kandidirajo le na posamezen ukrep
v okviru tega razpisa.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– Sodijo v skupino malih in srednjih podjetij v skladu
z merili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008.
– Opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 17/08):
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– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ri-

– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje
železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega
železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga
primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje
železa; razred 24.52 – Litje jekla),
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja
ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken.
– So v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11).
Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– V primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– V primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih.
– Mikro podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
– Pridobivajo pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje.
– So na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju
– upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že
določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega
primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo
je sprejela Komisija.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
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Predmet prijave na posamezne ukrepe v okviru
razpisa (investicija, inovacija, storitve) je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih: tretja oseba ne sme
biti več kot 25 % povezana s podjetjem – upravičencem;
lastniški delež ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25 %.
Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter
opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za
nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Ukrep A: začetne investicije
– podjetje ima sedež dejavnosti ali poslovno enoto
na območju Mestne občine Nova Gorica,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja zaključeno celoto,
– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov (brez
DDV) posamezne začetne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 2.000 EUR,
– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
naročnika znaša 20.000 EUR ne glede na vrednost prijavljene investicije.
Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj
tri leta po dodelitvi sredstev.
Ukrep B: projekti inovacij
– podjetje ima sedež dejavnosti ali poslovno enoto
na območju Mestne občine Nova Gorica ali sedež dejavnosti v Primorskem tehnološkem parku,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij,
ki predstavlja zaključeno celoto,
– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
naročnika znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost prijavljene inovacije.
Ukrep C: zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku
– podjetje je član Primorskem tehnološkem parku
vendar ne več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge,
– podjetje opravlja dejavnost na območju občin
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka,
– razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mogoče, za področje ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– na ta ukrep podjetje lahko kandidira le enkrat.
VI. Upravičeni stroški
Ukrep A: začetne investicije
Upravičeni stroški začetnih investiciji so stroški:
– Materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– strojev,
– strojne opreme
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta
in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
– Nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ
10.000,00 EUR,
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ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko
celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem
obratu na tehnološkem področju.
Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev
in opreme;
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnja in/ali nakup objekta;
– investicije v opremo poslovnih prostorov in pro
izvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav
ipd.);
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05,
Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter
tiskalnikov;
– nakup poslovnih informacijskih sistemov;
– ostale nematerialne investicije;
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme;
– stroški usposabljanja in izobraževanja;
– stroški DDV-ja.
Kolikor bo naročnik ugotovil, da so v vlogi med
upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali
stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke
celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te
stroške izloči in pozove prijavitelja k predložitvi izjave, da
je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja,
finančna konstrukcija investicije zaprta.
Ukdrep B: Projekti inovacij:
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plače zaposlenih v podjetju – I BRUTO, ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen
upravičen strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo o oziroma aneksu
k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu
inovacije. Naročnik ne upošteva druge oblike izplačil
(avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci
dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in
drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače;
– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega
projekta inovacije vendar ne več kot 2.000 EUR;
– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije;
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa
strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prijavljenim projektom inovacije (izdelava prototipov idr.);
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov
ter inštitutov).
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani z prijavljenim projektom inovacije.
Ukrep C: Sofinanciranje upravičenih stroškov za
zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku
Upravičeni stroški so:
– stroški promocije, vendar ne več kot 500,00 EUR;
– stroški najema opreme za realizacijo razvojnega
projekta v podjetju, vendar ne več kot 2.000,00 EUR;
– stroški najema poslovnih prostorov (za kritje
stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno
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6 EUR/m in se izplača na podlagi podatkov iz najemne
pogodbe;
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja;
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev
oziroma proizvodov;
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem pro
izvoda/storitve(nematerialni stroški zajemajo pridobitev
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov
ter inštitutov).
VII. Višina odobrenih sredstev:
Ukrep A: začetne investicije
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne
investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina
zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije
znaša 20.000,00 EUR.
Ukrep B: projekti inovacij
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega
projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij
znaša 10.000 EUR.
Ukrep C: zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov. Maksimalna višina zneska
odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša
5.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je
prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev
s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega
razpisa ne realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij ali prijavljenih aktivnosti za zagon novih
podjetij za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega
razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi
pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na
podlagi odloka.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi
v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
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Ukrep A: Za začetne investicije
Maksimalno
število točk
1.
Vrsta investicije
10
2.
Prijavljena investicija v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami
10
3.
Vpliv investicije na okolje
5
4.
Investicija na demografsko ogroženih območjih*
5
5.
Število zaposlenih v podjetju
10
6.
Prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2013
10
SKUPAJ
50
* Za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja
Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
Zap. št.

Naziv merila

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva, z merili št. 4, 5 in 6 oceni vloge
organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so
določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih
spodbud v Mestni občini Nova Gorica.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pridobiti sofinanciranja.
Ukrep B: Za projekte inovacij:
Maksimalno
število točk
1.
Inovativnost
10
2.
Faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju
10
3.
Prenos raziskovalno razvojnih dosežkov v poslovno okolje
5
4.
Investicija na demografsko ogroženih območjih
5
5.
Prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2013
10
SKUPAJ
40
* Za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja
Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
Zap. št.

Naziv merila

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva, z merili št. 4 in 5 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pridobiti sofinanciranja.
Ukrep C: Za zagon novih podjetij v Primorskem
tehnološkem parku
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Naziv merila
Prenos raziskovalnih dosežkov v poslovno okolje
Faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju
Inovativnost
Rezultat projekta
SKUPAJ
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3 in 4 oceni vloge Komisija za
spodbujanje podjetništva.

Maksimalno
število točk
5
10
10
10
35
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Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 15 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 15 točk ne more pridobiti sofinanciranja.
Ocenjevanje za ukrepe A, B in C:
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih
stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko VI.
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko
VII. (Upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po
končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost
pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih
točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge
z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost
v okviru posameznih ukrepov naslednji prijavljeni pro
jekti:
Ukrep A: začetne investicije
Investicije, ki so pridobile več točk pri merilu vrsta investicije, nato pri merilu uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi/storitvami, nato pri merilu število zaposlenih
v podjetju podjetja, nato pri merilu prejemnik sredstev
MONG iz razpisa v letu 2013, nato pri merilu investicija
na demografsko ogroženih območjih in nato še pri vplivu
investicije na okolje.
Ukrep B: projekti inovacij
Prijavljeni projekti inovacij, ki so pridobili več točk
pri merilu inovativnost, nato število točk pri merilu faza
oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato število
točk pri merilu prenos raziskovalno razvojnih dosežkov
v poslovno okolje, nato število točk pri prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2013 in nato število točk pri
inovacija na demografsko ogroženih območjih.
Ukrep C: zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku
Prijavljeni projekti, ki so pridobili več točk pri merilu
inovativnost, nato število točk pri merilu prenos raziskovalno razvojnih dosežkov v poslovno okolje, nato število
točk pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev
v podjetju, nato število točk pri merilu rezultat projekta.
Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu
pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično
sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno,
z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu,
glede na število doseženih točk, pri čemer imajo prednost pri dodelitvi sredstev vloge z višjim številom točk
v okviru posameznega ukrepa, čeprav so morda predhodno že prejeli negativni sklep. V vsakem primeru pa
mora podprto podjetje dosegati osnovni prag števila
točk, v okviru posameznega ukrepa in določeno število
točk pri merilih, kjer se zahteva določeno število točk.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz
točke IV., je proračunsko leto 2014. Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani
v času od 17. 9. 2013 do najkasneje 16. 9. 2014, tistim
projektom inovacij, ki bodo realizirani od 17. 9. 2013 do
16. 9. 2014 ter tistim podjetjem, ki niso član Primorskega
tehnološkega parka več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge na ta razpis in bodo priložili dokazila o nastanku
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in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9.
2013 do vključno 16. 9. 2014.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 24. 3. 2014, do
15. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do vključno 24. 3. 2014, do 15. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 24. 3. 2014,
do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana
na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij, projektov inovacij in
zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate
in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je
priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo
stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 26. 3. 2014, ob 9. uri.
Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8
(osmih) delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom.
Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve
vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-05 (Tatjana Gregorčič), 05/335-01-31
(Bojana Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni
podjetniško obrtni zbornici, na tel. 05/330-66-00 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB in s spremembami), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14), in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08,
33/10) in na podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2014, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva v Občini Trebnje za leto 2014
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa: javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti,
in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje,
urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok
in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja
v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz
in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih
medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz
in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti,
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov
Občine Trebnje;
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 s spremembami).
V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno,
da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na
področju socialnega varstva;
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem primeru se
upošteva število članov iz Občine Trebnje);
b) so registrirani in delujejo na področju socialno
varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana;
c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov;
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju;
f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno
varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt,
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina,
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).
Na programski sklop Programi društev upokojencev
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Trebnje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to
smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le
za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine
Trebnje.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu
2014:
Skupna višina sredstev je 53.000,00 €, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih
skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti,
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi):
49.000,00 €,
– za programe društev upokojencev s sedežem
v Občini Trebnje: 4.000,00 €.
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvidenih odhodkov programa, razen programov, določenih
skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni
za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa
oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega
usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce,
stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom
prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene
stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana;
– stroškov tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem
v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v letu 2014,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov:
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov
bodo uporabljena naslednja merila:
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1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki
nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
in investicij na področju socialnega varstva v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni
strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj –
Javni razpis – socialno varstvo.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge,
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči
o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za
sofinanciranje programov in investicij socialnega varstva
zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 45/10, Uradni list RS,
št. 26/11, 30/11 Skl. US: U-I-36/11-8, 43/11, 56/11 Odl.
US: U-I-230/10-16, 56/11 Odl. US: U-I-239/10-16, 60/11,
69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12) dosledno
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem letnega programa socialnega varstva
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja,
ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin pro-
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gramov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za
sofinanciranje.
V primeru, ko med proračunskim letom občinski
svet spremeni višino proračunskih postavk tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za
spremembo dinamike plačil.
Izvajalci letnega programa socialnega varstva so
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 %,
skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto
2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14).
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si,
tel. 07/ 348-11-33).
Občina Trebnje
Št. 679-1/2014

Ob-1501/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13,107/13, 12/14)
in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih
programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10)
in Letnega programa športa sprejetega na občinskem
svetu 12. 2. 2014, Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v letu 2014
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za
leto 2014, v skupni vrednosti 83.000,00 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 40.000,00 EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov 16.000,00 EUR in za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 24.000,00 EUR.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje
programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni
kader in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader
in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba
objekta).
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje
programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1.razredu 9-letke,
ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena);
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti
šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe
objekta, če to ni šolski objekt);
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja);

– Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole
se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to
ni šolski objekt).
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni
kader in materialne stroške programa).
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
(za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta).
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader
in uporaba objekta).
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za
80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
2. A/Kakovostni šport, v višini 5.500,00 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta do 320 ur programa)
B/ Vrhunski šport, v višini 20.000,00 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur
programa)
3. Športna rekreacija, v višini 5.700,00 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira uporaba
objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni
kader.
4. Šport invalidov, v višini 1.100,00 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu, v višini
10.700,00 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini 700,00 EUR (sofinancirajo
se stroški plačanih kotizacij)
– 5.2 Športne prireditve, v višini 1.000,00 EUR
(sofinancirajo se neposredni materialni stroški organizacije prireditve)
– 5.3 Športni objekti, v višini 7.000,00 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov
in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje
in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih
naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze in športnih
društev, v višini 2.000,00 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje
zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne
naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, ter
delovanje športnih društev)
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost
objekta, razlogi za investicijo, status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki
so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnik o so-
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financiranju in vrednotenju športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi sestavni del
razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih
programov
Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za
posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa
v RS;
– imajo sedež v občini, razen invalidskih društev
oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se
upošteva število članov iz Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet
javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka
za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine
Trebnje.
VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku
30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za
pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za šport 2014« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se vrne vlagatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev,
se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana
s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po
roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilnika,
odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, ki
so za sofinanciranje športnih programov zagotovljeni iz
proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh
fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10,
26/11, 30/11 Skl. US: U-I-36/11-8, 43/11, 56/11 Odl.
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US: U-I-230/10-16, 56/11 Odl. US: U-I-239/10-16, 60/11,
69/11-UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12) dosledno
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem športnih programov izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo
sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov
sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic
porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13,
107/13, 12/14).
X. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk iz tega
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za
spremembo dinamike plačil.
XI. Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail:
majda.salehar@trebnje.si, tel. 07/348-11-33).
Občina Trebnje
Ob-1502/14
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14)
in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov
v Občini Trebnje v letu 2014
1. Naziv in sedež naročnika: Občina trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks:
07/348-11-31.
2. Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo
leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob
zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca)
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje,
okrogla miza, ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po
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presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine
Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva,
zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29.
letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev:
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je
v proračunu Občine Trebnje za leto 2014 zagotovljenih
8.000 EUR, od tega za:
– mladinske programe in projekte, sredstva do
okvirno 6.000 EUR,
– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, do okvirno
2.000 EUR.
Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov bodo upoštevana naslednja
merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov
v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 20/06).
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo
biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge,
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami,
dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni
razpis – Mladina 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo
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prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija
bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) in dosledno
upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru,
višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo
z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če
med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za
spremembo dinamike plačil.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks: 07/348-11-31, e-pošta:
irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-1503/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08, s spremembami), v skladu z Odlokom
o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 20/13, 107/13, 12/14) in Pravilnikom o postopkih
in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks:
07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih
dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in
F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, za-
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vodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani
za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture,
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta
javnega zavoda,
– za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,
– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih
obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program
ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna
Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike
Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini
Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na
število sekcij, število aktivnih članov in glede na število
nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti
spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov,
izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo
spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko
korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih,
stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo
kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna,
vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški
sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prire-
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ditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov
za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev,
izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih
kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih
društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali
v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega
materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2014 za sofinanciranje
posameznih vsebin javnega razpisa znaša 53.500 EUR,
oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno 20.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 9.500 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 20.000 EUR,
– založništvo (D), okvirno 2.000 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev
(G), okvirno 1.000 EUR.
Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom
o proračunu Občine Trebnje za leto 2014.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na internetni strani
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR kultura 2014, Področje: ________________«
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine). Če se prijavitelj prijavlja na več
razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
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zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala
v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami)
in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se bodo
lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan
izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in projektov.
Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni
spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja
izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če med proračunskim letom
občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na
katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec
z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks: 07/348-11-31, e-pošta:
irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje
Št. 430-0006/2014

Ob-1515/14

Na podlagi Zakona o kmetijstvu – UPB1 (Uradni
list RS, št. 51/06 – UPB1 in 45/08), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 120/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE098-5883610-2007, Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5883610-2008, Podaljšanje
obstoječih shem državne pomoči št. 007-413/2013-11
z dnem 18. 10. 2013 ter predlog Komisije za kmetijstvo
in gozdarstvo z 8. redne seje dne 20. 1. 2014 (v nadaljevanju: Občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica
v letu 2014
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
(državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Mežica v letu 2014.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene
ukrepe znaša za skupinske izjeme 6.000,00 € in za pomoči po pravilu de minimis 5.000,00 € (transport).
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo – investicija, ki se bo izvajala
v letu 2014 in je predmet prijave na razpis za dodelitev
sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od
izdaje upravnega akta do 20. novembra (zadnji dan za
izdajo zahtevka).

2. Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki
jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo,
morajo biti z datumom po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu (transport)
pa se upoštevajo upravičeni stroški od 24. 3. 2014 do
porabe razpoložljivih sredstev.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in
travnikov).
A1. Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo:
– višina razpisanih sredstev: 6.000,00 €.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke)
za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 %
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči,
nasadov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov
vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi standardi
skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki
niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška
dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
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– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...)
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje
obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);
– stroški ureditve objektov za primarno predelavo,
vključno s pripadajočo opremo za pridelavo;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave
sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava
zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov
na območju z omejenimi dejavniki.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Mežica in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(obrazci: A, B- primar in C-primar);
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto
2014, (če pa te ni je lahko za leto 2013) Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za
adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih, za katere se uveljavlja
pomoč.
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis kmetijstvo 2014«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in
strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni
sposobnosti preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev:
– višina razpisanih sredstev: 3.356,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in
spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program
dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
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Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do
vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja
med boleznijo in dopustom:
– stroški dela nadomestne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru
javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci:
A, B1-primar in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja,
usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
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– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra,
izpisek iz registra društev …),
– seznam aktivnosti v letu 2013 za katera so pridobili finančna sredstva na razpisu 2013.
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis kmetijstvo 2014
– sofinanciranje strokovnih društev in zvez«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih morajo občine pokrivati dodatne stroške
transporta in opreme.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR.
Predmet podpore
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta
in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti transporta,
– predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih
progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 100 % upravičenih stroškov za prevoz (transport in opremo).
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih
krajev (obrazci: A, B – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– registracijo za opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
– izjavo o zagotavljanju ustreznega in kakovostnega transporta.
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis kmetijstvo 2014
– sofinanciranje dodatnih stroškov transporta in opreme
iz obročnih krajev«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2014 in bo predmet prijave
na ta razpis je lahko začeta ob izdaji upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se zaključi ob porabi sredstev. Upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila
oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela
izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem
aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za po-
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moči dodeljene po uredbi za skup. izjeme velja pravilo
iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, ali osebno v sprejemni pisarni občine do
vključno 24. 3. 2014 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv
in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
kmetijstvo 2014 (ter ukrep na katerega se prijavlja)«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz razpisne
dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila tega razpisa.
VI. Obravnavanje vlog:
– Vloge bo obravnavala Komisija za kmetijstvo in
gozdarstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja
pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov Proračuna občine za leto 2014,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena
dokazila in sicer:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije … ter potrdilo o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki
jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. 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.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Mežica: http://www.mezica.si ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan,
na Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na
tel. 02/82-79-357 ali osebno pri Mateji Mešnjak ali na
elektronskem naslovu: mateja.mesnjak@mezica.si
Občina Mežica
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Javne dražbe
Št. 478-10/2014

Ob-1463/14

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na
podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), ter
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča
s stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za
leto 2014, št. 478-100/2013, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21. 11. 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
– nepremičnina s parc. št. 470/0, neplodno, v izmeri
1509 m2, k.o. 2175 – Jesenice, ki predstavlja stavbno
zemljišče na katerem je zgrajeno parkirišče za osebne
avtomobile.
V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 470/0, k.o. 2175
– Jesenice v območju J2/CU3, območje za centralne
dejavnosti.
Nepremičnina leži v bližini objekta tehničnih pregledov vozil na Jesenicah. Na podlagi podatkov iz registra
gospodarske javne infrastrukture preko dela nepremičnine s parc. št. 470/0, k.o. 2175 – Jesenice potekata
dva kanalizacijska voda, in sicer eden po skrajnem
južnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 57
m) ter drugi po skrajnem jugovzhodnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 9 m). Ob skrajnem
severo-vzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 470/0,
k.o. 2175 – Jesenice, tik ob Cesti maršala Tita, pa je
zgrajena javna razsvetljava, in sicer dve svetilki. Občina
Jesenice si bo za navedeno gospodarsko javno infrastrukturo izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop
na nepremičnino s parc. št. 470/0, k.o. 2175 – Jesenice
v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje
obstoječih kanalizacijskih vodov in javne razsvetljave),
ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na
ime Občine Jesenice.
Z nepremičnino s parc. št. 470/0, k.o. 2175 – Jesenice upravlja in izvaja fizično varovanje Alpetour, potovalna agencija, d.d., Kranj, in sicer na podlagi Pogodbe
o upravljanju in fizičnem varovanju parc. št. 470, k.o.
Jesenice, št. 430-175/2006. Pogodba je sklenjena za
določen čas, do 1. 9. 2014.
Določena parkirna mesta na predmetnem parkirišču
so oddana v najem. Izbrani ponudnik bo kot najemodajalec vstopil v vsa tista najemna razmerja, ki bodo ob
pridobitvi lastninske pravice na predmetni nepremičnin
še veljavna.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 470/0, k.o.
2175 – Jesenice znaša 121.894,65 EUR. V izklicni ceni

je že upoštevana obremenitev predmetne nepremičnine
z navedeno služnostjo v javno korist.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj
za 50,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne
kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno
dovolilo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 12. 3. 2014 ob 15. uri, v mali sejni sobi,
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje do vključno z 10. 3. 2014 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino s parc. št. 470/0, k.o.
2175 – Jesenice, v višini 12.189,47 EUR (10 % izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt
pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic
18 75400-7221002-47811014, s pripisom »varščina za
javno dražbo – nepremičnina s parc. št. 470/0, k.o. 2175
– Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina s parc. št. 470/0 se prodaja po
načelu videno–kupljeno. Davek na promet nepremičnin
(2 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in
stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga,
preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec. Stroške
notarske overitve podpisa kupca, za potrebe ustanovitve
služnosti, in stroške zemljiškoknjižne ureditve služnosti
v javno korist pa plača Občina Jesenice.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo sklenjena
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na
območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe,
ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega
je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke
določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dne-
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ve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične
osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija
v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od
15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če
je dražitelj fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). Kolikor
ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah
mora predložiti potrdila vseh bank,
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za
fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe.
O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se
vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list. RS št. 34/11 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. 04/58-69-280,
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in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe
do vključno 11. 3. 2014.
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi
gospodarske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke
tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Občina Jesenice
Št. 032-020/1-2014

Ob-1498/14

Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 13. člena Sklepa
občinskega sveta o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2014
št. 478-446/2013, ter soglasja župana Mestne občine
Koper št. 478-609/2010 z dne 1. 12. 2010 in sklepa Sveta krajevne skupnosti št. 138) z dne 3. 2. 2014 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, ki
jo zastopa predsednik sveta Krajevne skupnosti Nevij
Kavrečič.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina s parc.
št. 2201/1, k.o. Hribi, v izmeri 337 m2, za izklicno ceno
109.330,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te
javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnine ni vključen 2 % davek na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o. Hribi se nahaja v središču vasi Hrvatini. Predstavlja samostojno
stavbo, ki je potrebna obnove. Nahaja se 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).
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini, katere slednja ne potrebuje za opravljanje svojih
nalog.
Kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno
služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
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 Krajevna
skupnost Hrvatini 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 8 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 11. 3. 2014 v prostorih sejne sobe na sedežu
KS Hrvatini, Hrvatini 74, z začetkom ob 13. 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 do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnine na podračun KS Hrvatini pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-6450808418,
obvezni sklic na številko 20100000. Varščino je potrebno
vplačati do vključno dne 10. 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, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
Dražbo vodi pooblaščeni 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
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.
Krajevna skupnost Hrvatini 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: Krajevna skupnost Hrvatini si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin
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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 Krajevni skupnosti Hrvatini, tel. 05/651-48-00 ali GSM
051/672-551, v času uradnih ur.
Krajevna skupnost Hrvatini
Ob-1506/14
V skladu s 35. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., ter
sklepa 30. seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj
d.o.o. z dne 20. 9. 2012, direktor objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnine
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot prodajalec objavlja:
I. Predmet prodaje je:
Delovni stroj – kompaktor za nenevarne odpadke,
znamke BOMAG GmbH&Co.OHG.Boppard, tip BC 772
RB, tip motorja BF6M 1015CP (EPA) – Deutz, leto izdelave 2004, moč motorja 330kW.
Izklicna cena: 84.600 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Vse stroške vezane na sklenitev pogodbe nosi kupec.
II. Premičnina, opredeljena v I. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, 20. 3.
2014, ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu Mirka Vadnova 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje
pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa
svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, do srede, 19. 3. 2014 do
12. ure, s pripisom »javna dražba – kompaktor Bomag«
dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne
osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– pravne osebe dostavijo ID številko za DDV;
fizične osebe pa dostavijo davčno številko,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO,
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba
poravnane vse obveznosti do Komunale Kranj d.o.o.
(za katerega zaprosi najkasneje do petka, 14. 3. 2014
v Gospodarsko računovodski službi),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe,
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z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov
izklicne cene premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi,
na TRR št. SI56 0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski banki Kranj d.d., z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo – kompaktor Bomag«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke
razpisa.
IV. Pogodba o prodaji premičnine se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo
kavcijo.
V. Kupnino za premičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, TRR št. SI56 0700 0000 0464 429,
odprtem pri Gorenjski banki Kranj d.d. v roku, določenim
s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti
članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za premičnino,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in
slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno
pooblastilo,
4. za premičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik zneska 100 €,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VII. Izročitev premičnine in prenos lastništva se
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
VIII. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
zadrži varščino. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti
pogodbe, se varščina zadrži.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
X. Ogled premičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do ponedeljka,
17. 3. 2014 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o premičnini, ter ostale
informacije so na voljo na naslovu: Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
tel. 04/281-13-20, Simona Krč.
Komunala Kranj d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-1464/14
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1
(Uradni list RS, št. 21/13) Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec objavlja prosto
delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Pogoji za opravljanje dela:
– strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu: višja ali visoka šola za socialno delo,
psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega
odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje
s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti
naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in
datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu
delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Doma
Nine Pokorn pridobi podatke iz tretje alineje iz uradnih
evidenc. V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila;
– vizijo strokovnega vodenja zavoda.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne
vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
– vodenje strokovnega sveta doma,

– načrtovanje, vodenje in organiziranje strokovnega dela,
– priprava predlogov za delovne in razvojne programe in poročil o njihovem uresničevanju v delu, ki se
nanaša na strokovno delo,
– priprava predloga svetu doma za imenovanje članov strokovnega sveta doma,
– priprava predlogov za strokovna izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev,
– priprava strokovnih mnenj in predlogov ukrepov,
– opravljanje del in nalog po navodilu direktorja,
– opravljanje del in nalog, določenih z zakonom
oziroma splošni akta doma.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas – 5-letni mandat, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom 6 mesecev.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, zahtevanimi izjavami in prilogami v osmih
dneh po objavi, na naslov: Dom Nine Pokorn Grmovje,
Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z označbo “prijava na razpis
– strokovni vodja''.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri
Za dodatne informacije o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pokličite Lenart Tomaža, na
številko 03/713-29-02.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje,
Žalec
Ob-1469/14
Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti »Petka«
Žalec, na podlagi 5. člena Pravil zavoda Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– VII/2. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali
organizacijske smeri,
– najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis in svojo vizijo delovanja zavoda
Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec.
Prijave pošljite v roku 10 dni od dneva objave na
naslov: Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec, s pripisom
»za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem
roku po opravljenem postopku.
Svet zavoda
Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec
Št. 46/2014

Ob-1479/14

Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
pedagoškega in poslovnega dela vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo pet
let; predvideni začetek dela bo 15. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje in javno upravo,
da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter, da ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo
pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem
postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, opis
dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis) pošljite
v 10 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet vrtcev
Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica
z oznako »Razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni/e o izbiri v zakonitem roku.
Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Brezovica
Ob-1494/14
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00,
127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova,
št. 9000-13/14_ 3 / 3 in št. 9000-13/14_ 3 / 5 z dne 18. 1.
2014, Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova,
Zadobrovška cesta 35, SI – 1260 Ljubljana Polje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice 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, 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.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2014
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od
enega meseca), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobro-

va, Zadobrovška cesta 35, SI – 1260 Ljubljana Polje,
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program/vizijo
vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova
Ob-1513/14
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A
in 33/11 – ZEKom-C) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10,
67/11, 22/13, 63/13) Svet agencije, Kopitarjeva ulica 5,
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktorja Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije.
Na javni natečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ima osnovno raven znanja angleškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopanje in predstavljanje javne agencije,
– organiziranje in vodenje dela ter poslovanja javne
agencije,
– izdajanje pravnih aktov v posamičnih zadevah iz
pristojnosti javne agencije,
– zagotavljanje poslovanja agencije v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom.
Kot kriterij za ugotavljanje, ali je kandidat strokovnjak na področju dela agencije, se bodo ugotavljale:
1. delovne izkušnje glede na zahtevnost in obseg
delovnega področja, kjer se bo upoštevalo dosedanje
delo kandidata v zasebnem ali javnem sektorju na področju dela, ki je podobno oziroma vsebinsko primerljivo
delovnemu področju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ter
2. znanje, in sicer v delu, ki se nanaša na:
– poznavanje problematike področja dela Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– strokovno uveljavljenost na področju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja Javne agencije za železniški promet Republike
Slovenije,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih
sredstev s poudarkom na delovanju Javne agencije za
železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanje delovanja institucij in pravnega reda
Evropske unije s področja dela Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
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izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Javni agenciji za železniški promet Republike
Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki se
nanašajo na predhodno 3. točko,
5. potrdilo o znanju osnovne ravni angleškega jezika,
6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije
za železniški promet Republike Slovenije,
7. življenjepis na standiziranem obrazcu Europass
(dosegljiv na spletnem naslovu http://europass.cedefop.europa.eu/sl/home) z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak
s področja dela agencije.
Znanje jezika se dokazuje na naslednji način:
– osnovna raven znanja angleškega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali
opravil večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku,
ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal angleški
jezik, ali s potrdilom, da je opravil izpit iz angleškega
jezika v okviru programa 6/1 ali višje ravni izobrazbe.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za

Št.

14 / 21. 2. 2014 /

Stran

katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino
v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi,
št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil
Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani http://www.
mnz.gov.si/si/javna_uprava/uradniski_svet/.
V razgovoru s kandidati se bodo presojala znanja,
in sicer:
– poznavanje področja dela javne agencije, poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo
bo opravljal na sedežu Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000
Maribor.
Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja
in napisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja
AŽP«. Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.azp@azp.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po
zaključenem postopku izbire.
Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj
daje: Suzana Hercog, tel. 02/234-14-90.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

555

Stran

556 /

Št.

14 / 21. 2. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 352-1/2014

Ob-1460/14

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe
Najemodajalec oddaja v najem 67 poslovnih (pisarniških) prostorov, ki so navedeni v Tabeli 1 (Priloga 1).
Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično.
Izhodiščna najemnina v Tabeli 1 pomeni najnižjo
možno oziroma izklicno ceno mesečne najemnine v € za
posamezni poslovni prostor, ki jo ponudnik lahko ponudi
v obrazcu Ponudba (Obrazec 2).
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko
izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2)
opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih
najemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora
v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa
ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim
odpovednim rokom.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba o najemu se
sklepa za posamezni poslovni prostor za obdobje petih
let in bo sklenjena v roku petnajst dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Vzorec pogodbe je po predhodnem dogovoru na ogled v Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Direkcija, Sektor za pravne in
splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana, Jure Ahačič, tel. 01/30-70-503,
041/722-608, e-mail: jure.ahacic@zzzs.si.
5. Način in rok plačila
Za poslovne prostore bo najemodajalec izstavljal
mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati
najemnino v roku petnajstih dni od prejema računa na
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, št. 01100-6030274014.
Najemnik bo poleg ponudbene najemnine za pisarniške prostore plačeval:
– najemnino za pomožne prostore v souporabi ali
izključni uporabi in
– variabilni del najemnine v višini sorazmernega
deleža materialnih stroškov, ki jih z uporabo pisarniških
in pomožnih prostorov povzroča najemnik. Sorazmerni
delež predstavljata:
– delež ( % m2) skupne površine najetih poslovnih
prostorov najemnika do skupne površine poslovnih prostorov celotne poslovne stavbe in

– delež ( % zaposleni) števila zaposlenih najemnika do števila vseh zaposlenih v poslovni stavbi.
Sorazmerni delež materialnih stroškov se zaračunava po ključu kvadratni meter (m2) ter ključu zaposlenih
po spodnji tabeli.
Postavke variabilnega dela
najemnine

Ključ delitve

1. Čiščenje poslovnih prostorov

% m2

2. Fizično in tehnično varovanje
poslovnega objekta

% m2

3. Poraba električne energije in/ali
plina

% m2

4. Centralno ogrevanje poslovnih
prostorov

% m2

5. Odvoz smeti

% zaposleni

6. Poraba vode in uporaba
kanalizacije

% zaposleni

7. Tekoče vzdrževanje pomožnih
prostorov poslovnega objekta

% m2

8. Davek na nepremičnine
(nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča) in drugi davki povezani
z nepremičninami

% m2

Fiksni del najemnine za pisarniške in pomožne
prostore se revalorizira enkrat letno v skladu s povprečno letno rastjo najemnin v preteklem koledarskem letu
po podatkih Statističnega urada RS. Če je najemnik
proračunski uporabnik, se revalorizacija fiksnega dela
najemnine v tem primeru izvede skladno z Zakonom
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v prvem
letu veljavnosti pogodbe ne izvaja, nato pa se revalorizacija izvaja po določilih Pravilnika o načinih valorizacije
denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS,
št. 1/04).
Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna
v skladu z veljavno zakonodajo k najemnini in materialnim stroškom.
6. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnih
prostorov je možen v času uradnih ur najemodajalca
po predhodni najavi pri kontaktni osebi za posamezni
prostor v Tabeli 1 (Priloga 1).
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene
v zaprtih kuvertah najkasneje do ponedeljka, 10. 3. 2014
do 10. ure na naslov.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu naročnika, pritličje, vložišče,
soba 51.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega ponudbe: Oddaja ponudbe za
najem poslovnih prostorov ZZZS
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne
ponudbe bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo.
8. Pogoji za oddajo ponudbe
Zavezujoča pisna ponudba mora vsebovati:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki
o ponudniku (Obrazec 1) in obrazec Ponudba (Obrazec
2),
2. Ime in priimek ponudnika, ime firme, naslov,
davčno številko, matično številko ter telefonsko številko
kontaktne osebe, (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe; davčno
številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.,
ipd.); – za društva: odločbo o vpisu v register društev,
3. Ponudbeno višino najemnine za posamezni
poslovni prostor (Obrazec 2, Ponudba), ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine v Tabeli 1 (Priloga 1,
stolpec G),
4. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če
gre za ponudnika 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 materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),
5. Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokade TRR),
6. Pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb
in pogajanjih,
7. Izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje oziroma o vezanosti na dano ponudbo do dne 1. 5.
2014 (Obrazec 2, Ponudba).
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni poslovni prostor iz Točke 2, Tabela 1, je ponudbena najemnina na kvadratni meter v € brez DDV (stolpec
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H). Ponudnik z najvišjo ponudbeno najemnino na m2 za
posamezni poslovni prostor bo izbran kot najugodnejši
ponudnik za ta prostor.
Ponudbena najemnina v obrazcu Ponudba (Obrazec 2) na kvadratni meter ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine na kvadratni meter (m2).
Kolikor dva ali več ponudnikov ponudita enako
najvišjo ponudbeno najemnino za isti poslovni prostor,
o končni izbiri najugodnejšega ponudnika odloča skupno
število poslovnih prostorov, za katere je bila oddana
najugodnejša ponudba. Ponudnik z večjim številom poslovnih prostorov bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
Kolikor dva ali več ponudnikov ponudita enako najvišjo
ponudbeno najemnino in imata hkrati v ponudbi tudi
enako število poslovnih prostorov, bo najemodajalec
opravil z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
10. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 10. 3.
2014, ob 11. uri, na sedežu naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo
za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original,
overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega predstavnik ni predložil originalnega pooblastila ali njegove
overjene kopije, naknadno zahteva predložitev originala
ali overjene kopije na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
11. Veljavnost ponudb: javna ponudba mora veljati
najmanj do 1. 5. 2014.
12. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi
postopek javne ponudbe za posamezni poslovni prostor
do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor.
13. Drugo: komisija najemodajalca bo vse ponudnike obvestila o izboru v petnajstih dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi
z najemom razpisanih poslovnih prostorov je: Jure Ahačič, tel. 01/30-77-503 ali 041/722-608, med 8. in 13. uro,
e-mail: jure.ahacic@zzzs.si.
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Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj

7 OE Kranj

8 OE Kranj

9 OE Kranj

10 OE Kranj

11 OE Kranj

12 OE Kranj

13 OE Kranj

14 OE Kranj

15 OE Kranj

Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin

6 OE Kranj

5

4

3

2

OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin

Naslov

Klet

Fotokopirnica št.
52
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Klet

I.nad.

I.nad.

I.nad.

I.nad.

I.nad.

Jedilnica št. 47

Pisarna št. 4A

Pisarna št. 4

Pisarna št. 3

Pisarna št. 2

Pisarna št. 1A

I.nad.

I.nad.

Pritličje

II. nad.

II. nad.

II. nad.

II. nad.

II. nad.

Etaža

3,61

15,43

20,65

12,40

13,57

20,65

16,52

20,00

20,00

37,46

13,22

20,00

14,00

33,00

12,86

Površina
v m²

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

IZHODIŠČNA
najemnina
v €/m²

Pisarniški prostor

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Eva Adamič, 05 33 81 226,
eva.adamic@zzzs.si

Eva Adamič, 05 33 81 226,
eva.adamic@zzzs.si

Eva Adamič, 05 33 81 226,
eva.adamic@zzzs.si

Eva Adamič, 05 33 81 226,
eva.adamic@zzzs.si

Eva Adamič, 05 33 81 226,
eva.adamic@zzzs.si

Kontaktna oseba za ogled
prostorov
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Pisarna št. 1B

Pisarna št. 1

Pisarna št. 20

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Vrsta prostora
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Tabela 1: Seznam poslovnih prostorov, ki so predmet oddaje v najem

Priloga 1
Stran
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OE Novo mesto, Izpostava
Črnomelj

Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje

31 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

32 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

33 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

34 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika

Trdinova 1, Brežice

Kolodvorska cesta 17,
Črnomelj

Stara cesta 11, Kranj

12,79

7,95

8,07

16,40

15,78

15,78

78,38

6,60

22,50

15,00

12,00

12,38

12,40

13,00

12,40

12,40

7,78

51,82

18,86

5,00

5,00

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

3,70

6,80

6,80

6,80

6,80

8,00

7,00

4,20

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Tatjana Žun, 01 75 55 214,
tatjana.zun@zzzs.si

Martin Zaviršek, 01 30 77 256,
martin.zavirsek@zzzs.si

Martin Zaviršek, 01 30 77 256,
martin.zavirsek@zzzs.si

Martin Zaviršek, 01 30 77 256,
martin.zavirsek@zzzs.si

Martin Zaviršek, 01 30 77 256,
martin.zavirsek@zzzs.si

Martin Zaviršek, 01 30 77 256,
martin.zavirsek@zzzs.si

Marija Podpečan, 07 49 94 690,
marija.podpecan@zzzs.si

Jože Pezdirc, 07 30 61 562,
joze.pezdirc@zzzs.si

Nataša Kus, 031 790 233,
natasa.kus@zzzs.si

Stran

Stran 2 od 10

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

II. nad

II. nad

II. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

Klet

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad.

Pritličje

Klet
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Pisarna št. 4

Pisarna št. 3

Pisarna št. 2

Pisarna št. 1

Pisarna št. 46

Pisarna št. 45

Pisarna št. 44

Pisarna št. 33

Pisarna št. 32

Pisarna št. 31

Pisarna št. 30

Kletni prostor št. 1

Pisarna št. 25

Pisarna št. 24

Pisarna št. 23

Pisarna št. 22

Pisarna

Pisarna

Pisarna št. 54

Št.

30 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

29 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

28 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

27 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

26 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

25 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

24 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

23 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

22 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

21 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

20 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

19 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

18 OE Krško, Izpostava Brežice

17

16 OE Kranj
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Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik

35 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

36 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

37 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

38 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

39 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

40 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

41 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

42 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

43 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

44 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

45 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

46 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

47 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

48 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

49 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

50 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

51 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

52 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

53 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
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Pisarna št. 9

Pisarna št. 8

Pisarna št. 7

Pisarna št. 6

Pisarna št. 5

Pisarna št. 4

Pisarna št. 3

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

Pritličje

Pritličje

19,93

39,94

16,44

19,48

2,66

5,28

6,34

11,56

22,79

12,87

9,38

7,40

12,31

33,60

16,40

8,14

16,75

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si

Prvin Lavrič, 01 89 31 832,
prvin.lavric@zzzs.si
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Pisarna št. 9

Pisarna št. 8

Pisarna št. 7

Pisarna št. 5

Pisarna št. 4
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Pisarna št. 9
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16,5
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Pisarna št. 7

Pritličje

Pritličje
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Pisarna št. 5
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Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik

54 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

55 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

56 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

57 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

58 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

59 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

60 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

61 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

62 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

63 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

64 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

65 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

66 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

67 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

Klet

Klet

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

8,91

10,28

16,36

13,55

10,95

17,13

17,25

15,72

17,23

17,16

17,39

16,27

20,76

15,57

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Nada Kolar, 01 83 03 691,
nada.kolar@zzzs.si

Št.
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Št.
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Obrazec 1
PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. naziv ponudnika
Sedež oz. naslov ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št.
vložka) oz. drugega pristojnega organa
Matična številka ponudnika
Davčna številka ponudnika
Številka TRR računa in naziv banke
Elektronski naslov ponudnika
Telefonska številka ponudnika
Številka telefaksa ponudnika
1.
2.
Zakoniti zastopniki ponudnika

3.
4.
5.

Oseba ponudnika, pooblaščena
za podpis pogodbe
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA
Ime in priimek
Telefonska številka
Številka telefaksa
Elektronski naslov

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Stran 5 od 10

Obrazec 2

2

A

6 OE Kranj

5

4

3

B

OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin
OE Nova Gorica, Izpostava
Tolmin

Sedež/Izpostava

Stara cesta 11, Kranj

Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin
Trg Maršala Tita 8,
Tolmin

C

Naslov

Pritličje

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

E

Etaža

37,46

13,22

20,00

14,00

33,00

12,86

F

Površina
v m²

G

4,20

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

IZHODIŠČNA
najemnina
v €/m²

PONUDBENA
NAJEMNINA
v € na m²
H

14 / 21. 2. 2014 /
Stran

Stran 6 od 10

Pisarna št. 20

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Pisarna

D

Vrsta prostora

Št.

2

1

Zap.
št.

Pisarniški prostor

OPOMBA: Ponudbena najemnina v € na m za posamezni poslovni prostor ne sme biti nižja kot je v Tabeli 1 navedena izhodiščna najemnina na m .

2

2. Ponudbena najemnina na m2 brez DDV v €:

1. Veljavnost ponudbe je do _____________ (opomba: najmanj do 01. 05. 2014).

Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
dajemo ponudbo, kot sledi:

PONUDBA

__________________________________ (sedež oz. naslov ponudnika)

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. naziv ponudnika)

NAROČNIK: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
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Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj
Stara cesta 11, Kranj

10 OE Kranj
11 OE Kranj
12 OE Kranj
13 OE Kranj
14 OE Kranj
15 OE Kranj
16 OE Kranj

27 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

26 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

25 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

24 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

23 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

22 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

21 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

20 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Partizanska cesta 2a,
Cerknica
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika

Trdinova 1, Brežice

Stran 7 od 10

Pisarna št. 33

Pisarna št. 32

Pisarna št. 31

Pisarna št. 30

Kletni prostor št. 1

Pisarna št. 25

Pisarna št. 24

Pisarna št. 23

Pisarna št. 22

Pisarna

Pisarna

Pisarna št. 54

Pisarna št. 52

Pisarna št. 47

Pisarna št. 4A

Pisarna št. 4

Pisarna št. 3

Pisarna št. 2

Pisarna št. 1A

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

Klet

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

Pritličje

Klet

Klet

Klet

I. nad

I.nad.

I.nad.

I.nad.

I.nad.

I.nad.

6,60

22,50

15,00

12,00

12,38

12,40

13,00

12,40

12,40

7,78

51,82

18,86

3,61

15,43

20,65

12,40

13,57

20,65

16,52

20,00

20,00

7,00

7,00

7,00

7,00

3,70

6,80

6,80

6,80

6,80

8,00

7,00

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

14 / 21. 2. 2014

19 OE Ljubljana, Izpostava Cerknica

18 OE Krško, Izpostava Brežice

Kolodvorska cesta 17,
Črnomelj

Stara cesta 11, Kranj

9 OE Kranj

Pisarna št. 1B

I.nad.

Št.

OE Novo mesto, Izpostava
Črnomelj

Stara cesta 11, Kranj

8 OE Kranj

Pisarna št. 1

564 /

17

Stara cesta 11, Kranj

7 OE Kranj

Stran
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Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 23, Kočevje
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik

32 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
33 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
34 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
35 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
36 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
37 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
38 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
39 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
40 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje
41 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
42 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
43 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
44 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
45 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
46 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
47 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
48 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika
Trg Karla Grabeljška 1,
Vrhnika

31 OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

30 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

29 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

28 OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

5,28

6,34

11,56

22,79

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

Stran
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II. nad

II. nad

I. nad

I. nad

12,87

9,38

7,40

12,31

33,60

16,40

8,14

16,75

8,07

16,50

12,79

7,95

8,07

16,40

15,78

15,78

78,38
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Pisarna št. 3

Pisarna št. 9

Pisarna št. 8

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

I. nad

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

Pritličje

II. nad

II. nad

II. nad
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Pisarna št. 5

Pisarna št. 4

Pisarna št. 2

Pisarna št. 14

Pisarna št. 9

Pisarna št. 8

Pisarna št. 7

Pisarna št. 6

Pisarna št. 5

Pisarna št. 4

Pisarna št. 3

Pisarna št. 2

Pisarna št. 1

Pisarna št. 46

Pisarna št. 45

Pisarna št. 44

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

565

Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik
Ljubljanska 1, Kamnik

49 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
50 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
51 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
52 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
53 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
54 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
55 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
56 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
57 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
58 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
59 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
60 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
61 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
62 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
63 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
64 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
65 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
66 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
67 OE Ljubljana, Izpostava Kamnik
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Kletni prostor št. 7
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II. nad
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II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

II. nad

8,91

10,28

16,36

13,55

10,95

17,13

17,25

15,72

17,23

17,16

17,39

16,27

20,76

15,57

19,93

39,94

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80
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Stran

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

14 / 21. 2. 2014 /

Stran

3. Dejavnost ponudnika:
OPOMBA: Ponudnik opisno navede dejavnost, ki jo bo izvajal v prostorih najemodajalca

4. Izjava o sprejemanju vseh razpisnih pogojev:
Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo


da smo seznanjeni in v celoti sprejemamo vse pogoje in merilo iz razpisne dokumentacije za
predmetno javno zbiranje ponudb, pod katerimi dajemo svojo ponudbo ter soglašamo, da bodo
ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, če bomo izbrani ter s podpisom te izjave potrjujemo
veljavnost naše ponudbe kot celote do roka, ki je naveden v ponudbi, ter izjavljamo, da so
podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da v ponudbi nismo posredovali
zavajajočih podatkov;



da bomo v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na
poslovanje najemodajalca (hišni red, …).

Kraj in datum:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 478-1/14-02930

Ob-1461/14
Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518
Ljubljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, na podlagi 22. člecena
na Zakona o stvarnem premoženju države in samouProdaja oziroma oddaja poslovnih prostorov:
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in
2.1. v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva 13
75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), v zvezi s tretjim odv
Novi
Gorici: ID stavbe 2406, št. dela stavbe 3 in 4,
stavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvark.o. Nova Gorica (poslovni prostor št. 3, v II. nadstropju,
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skuv izmeri 255,24 m2 in poslovni prostor št. 4, v III. nadpnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sklepi
stropju, v izmeri 254,26 m2), z ocenjeno tržno prodajno
Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stran
10
od
10
vrednostjo
526.000,00 EUR oziroma tržno mesečno
Slovenije št. 9000-4/2013(1020)37-6 z dne 7. 11. 2013,
najemnino 4.500,00 EUR,
objavlja
2.2. v poslovni stavbi na naslovu Sallaumines 2
javno zbiranje ponudb
v Trbovljah: ID stavbe 827, št. dela stavbe 13, 15, 16,
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
17, 18 in 19, k.o. Trbovlje (pisarne 3, 4, 5 in 6, v sku1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca neprepni izmeri 76,49 m2 in prostori v I. nadstropju, v skupni
mičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
izmeri 55,30 m2), z ocenjeno tržno prodajno vredno-
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stjo 72.000,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 600,00 EUR.
V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin
dolžan plačati kupec.
Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.
Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov
v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem
tudi del poslovnih prostorov.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak prodajalec ne upošteva.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar
pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti 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 več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe
se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe
obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči
v posest tudi pred plačilom celotne kupnine.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
Izjemoma, in če za to obstojijo upravičeni razlogi, se
lahko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine
v časovnem obdobju do največ enega leta.
4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka:
SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila, Urad Ljubljana; sklic na številko: SI00 478-1-2014,
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči
davek, stroške notarske overitve podpisov na pogodbi
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist.
5. Pogoji najema
5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu
»videno-kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak
najemodajalec ne upošteva.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo najemodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno
najema za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da
bo s sklepom izbran najugodnejši ponudnik.
5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku
ne podpiše pogodbe se šteje, da je od najema odstopil, plačano varščino pa obdrži najemodajalec, ki lahko
sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino
na podlagi računa oziroma plačilnega naloga v roku,
navedenem na računu.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
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davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša (izrecno je potrebno navesti, ali se ponudba
nanaša na nakup ali najem),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine v točki 2 tega razpisa;
– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 8. 3.
2014). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna ponudba), se le-ta ne bo upoštevala.
6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup/najem nepremičnine« na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, Pravna služba,
št. 478-1/14-02930.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni
podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden
ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti
oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizične in pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva poteka roka za oddajo ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti pooblastilo.
7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene,
na podračun številka: SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljubljana; sklic: SI00
201000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje
ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in navedbo
imena in priimka oziroma naziva ponudnika.
7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki
v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika.
7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.
8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na naslovu prodajalca/najemodajalca;
kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99,
katja.kupljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88,
igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine je možen
po predhodnem dogovoru.
9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek,
11. 3. 2014, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajalca/najemodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljub
ljana.
Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.
9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
je višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino/najemnino opravila dodatna
pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.
9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
od odpiranja prispelih ponudb.
9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek
razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani: www.zpiz.si (pod
aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca/najemodajalca.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 02/2014

Ob-1462/14

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Janez Prebil, rojen 28. 1.
1981 v Ljubljani, z dnem 10. 2. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Prešernova 23 (zaposlen pri odvetniku mag.
Boštjanu Pavcu).
Obveščamo vas, da se Sandra Aleksić, rojena
24. 6. 1980 v Ljubljani, z dnem 30. 1. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Miklošičeva cesta 18 (zaposlena pri odvetniku Dušanu Golovrškemu).
Obveščamo vas, da se Vida Kovše, rojena 16. 7.
1980 v Kranju, z dnem 30. 1. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Katja Peček, rojena 18. 12.
1977 v Ljubljani, z dnem 30. 1. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Štefanova 13a (zaposlena v Odvetniški družbi Fatur, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Helena Potisek, rojena
11. 9. 1981 v Ljubljani, z dnem 3. 2. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Ciril Metodov trg 9.
Obveščamo vas, da se Franc Bergant, rojen 30. 3.
1957 v Kranju, z dnem 1. 2. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Portorožu, Obala 114.
Obveščamo vas, da se Peter Grad, rojen 9. 3. 1984
v Ljubljani, z dnem 30. 1. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Poljanski nasip 8 (zaposlen v Odvetniški družbi Pantelič
in odvetniki o.p., d.o.o.).
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Obveščamo vas, da se Matevž Jarc, rojen 17. 6.
1982 v Ljubljani, z dnem 6. 1. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Trdinova ulica 7 (zaposlen pri odvetniku Andreju
Rauterju).
Obveščamo vas, da se Gregor Verbajs, rojen 8. 5.
1983 v Ljubljani, z dnem 31. 1. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Župančičeva ulica 8.
Obveščamo vas, da se Domen Krištof, rojen 30. 7.
1983 v Novem mestu, z dnem 1. 3. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Trdinova ulica.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Kristijan Gnilšak, odvetnik iz
Kranja, Cesta Staneta Žagarja 14, z dnem 22. 1. 2014
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Kristijana Gnilška
je mag. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica iz Kranja, Likozarjeva ulica 1.
Obveščamo vas, da se Urška Nardoni, odvetnica
iz Ljubljane, Letališka cesta 32 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Platovšek d.o.o.), z dnem 31. 1. 2014 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Marjan Sušnik, odvetnik iz
Ljubljane, Miklošičeva cesta 34 (zaposlen pri odvetniku
Juretu Debevcu), z dnem 31. 1. 2014 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi
upokojitve.
III. Spremembe
Obveščamo vas, da odvetnica Tamara Bandelj,
Jenkova cesta 1, Postojna, z dnem 15. 1. 2014 posluje kot odvetnica družbenica Odvetniške družbe Božič
Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o., Jenkova ulica 1, 6230
Postojna.
Obveščamo vas, da odvetnica Tina Božič Malneršič, Jenkova cesta 1, Postojna, z dnem 15. 1. 2014
posluje kot odvetnica družbenica Odvetniške družbe
Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o., Jenkova ulica 1,
6230 Postojna.
IV. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 28. 2. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnice Barbare Fatur Žontar
iz Ljubljane, Slovenska cesta 55B, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Barbara Fatur Žontar, d.o.o., Slovenska cesta 55B,
1000 Ljubljana.
Odvetnica Barbara Fatur Žontar z dnem 1. 3. 2014
nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Barbara Fatur Žontar, d.o.o., Slovenska cesta 55B, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2014 preneha samostojno odvetništvo odvetnice Jasne Simčič iz
Novega mesta, Dalmatinova ulica 1, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Simčič in Panjan, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 8000
Novo mesto.
Odvetnica Jasna Simčič z dnem 1. 2. 2014 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Simčič in
Panjan, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo
mesto.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2013 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika dr. Aljoše Dežmana
iz Ljubljane, Dunajska cesta 158, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
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dr. Aljoša Dežman, o.p., d.o.o., Neubergerjeva ulica 30,
1000 Ljubljana.
Odvetnik dr. Aljoša Dežman z dnem 1. 1. 2014 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe dr. Aljoša
Dežman, o.p., d.o.o., Neubergerjeva ulica 30.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika Matjaža Šalovena iz
Ljubečne, Kocbekova cesta 42, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Šaloven, d.o.o., Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna.
Odvetnik Matjaž Šaloven z dnem 1. 2. 2014 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Šaloven,
d.o.o., Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna.
Obveščamo vas, da z dnem 26. 1. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika Denisa Zobariča iz
Kopra, Ferrarska ulica 14, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Zobarič
d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
Odvetnik Denis Zobarič z dnem 27. 1. 2014 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Zobarič d.o.o.,
o.p., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da je Ajda Čeledin, odvetnica iz
Ljubljane, Barjanska cesta 3, z dnem 31. 1. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena
v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.,
Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Cesta
talcev 5, 1230 Domžale.
Odvetnica Ajda Čeledin z dnem 1. 2. 2014 nadaljuje
delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Čeledin, d.o.o.,
Cesta talcev 5, 1230 Domžale.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 478-197/2013/7

Ob-1470/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik)
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organizatorja
javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje v najem in podnajem:
Sklop 1
a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom«, v izmeri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216
in 1752, obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno
z 1),
b) gostinski lokal »Gril bife«, v izmeri 54,67 m2
s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo
uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2, ki leži na
nepremičninah s parc. št. *216, 1752, 1744/6 in 1744/7,
vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 2),
V podnajem pa se dajejo zemljišča s parc. št. *216,
1752, 1744/6 in 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej.
Sklop 2
c) parkirišče, v izmeri cca 1.500,00 m2, cca 75 parkirnih mest, ki ležijo na nepremičninah s parc. št. 1751/1,
1744/4, 1751/3 in 1747/2, k.o. 2592 Jernej (v priloženi
skici označeno s 4),
V podnajem pa se dajeta zemljišči s parc. št. 1751/1
in 1744/4, oba k.o. 2592 Jernej.
Sklop 3
d) poslovni prostor brez opreme, v izmeri cca.
7×7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej (v priloženi
skici označeno s 3) za prodajo:

– pekovskih izdelkov in/ali
– časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov in plažnega programa in/ali
– sadja in zelenjave.
V podnajem pa se daje zemljišče s parc. št. 1744/7,
k.o. 2592 Jernej.
Nepremičnine (pod a), b) in d)) se oddajajo po sklopih za čas od 1. 4. 2014 do 15. 10. 2014, parkirišče (pod
c) pa se oddaja za čas od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014, in
se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič,
Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD
Debeli Rtič).
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po
metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 8 dni od izstavitve računov, ki jih najemodajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec.
V primeru, da najemnina ne bo plačana v dogovorjenem
roku, ima najemodajalec pravico zaračunati zakonske
zamudne obresti.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepremičnine znaša, in sicer:
Sklop 1: 10.000 EUR,
Sklop 2:
1.900 EUR,
Sklop 3:
750 EUR.
V najemnino so vračunani obratovalni stroški in
davek na nepremičnine.
Uspeli najemnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujenih nepremičnin za posamezni
sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posameznega sklopa.
Najemniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 5.000,00 EUR za sklop 1, za sklop
2 v višini 1.000,00 EUR in za sklop 3 pa v višini ene
mesečne najemnine.
Iz vplačane varščine za sklop 1 se plača račun za
izvedbo storitev generalnega čiščenja in razmastitve
kuhinje v gostinskem lokalu »Gril Bife«, ki se izvede po
zaključku obratovanja PD Debeli Rtič (v obdobju 1. 10.
do 15. 10. 2014) in jo v svojem imenu naroči lastnik.
Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na njegov račun.
Varščina za sklop 2 in za sklop 3 se poračuna pri
zadnji najemnini.
Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901714.
Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901814.
Varščino za sklop 3 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901914.
Plačana varščina se bo najemnikom, ki ne bodo
uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora
z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov:
denis.cirikovic@gov.si. Prav tako se lahko tudi pri njem
dobijo vse informacije v zvezi s predmetom oddaje v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se dobijo pri Jasmini Strgaršek,
tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si
ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov:
mojca.plesko-grah@gov.si.
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7. Oblika ponudbe
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR.
Sklop 1:
Predmet: »Ponudba za najem gostinskih lokalov
v kompleksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 2:
Predmet: »Ponudba za najem parkirišča v kompleksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 3:
Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora
za prodajo v kompleksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o najemniku s točnim naslovom, če je
najemnik fizična oseba,
– firmo in sedež najemnika, če je najemnik pravna
oseba,
– matično številko ter davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa najemnika, na katerega se vrne vplačana varščina
v primeru neuspele ponudbe,
– dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti
(BON-2), ki bo potrjevalo, da najemnik nima tekočih
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora
nanašati na vse transakcijske račune najemnika
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za predmet najema. Izbran bo tisti najemnik, ki bo ponudil najvišji znesek za predmet najema.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 10. 3. 2014 do
12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti najemnikov na dano ponudbo:
najemniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Drugi pogoji
Najemnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem:
Sklop 1:
Pod a) in b):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2014
do vključno 15. 10. 2014,
– s 1. 4. 2014 se začne priprava naselja na sezono
in traja do 1. 5. 2014, ko le-ta prične z obratovanjem,
– obratovanje PD Debeli Rtič je od 1. 5. 2014 do
30. 9. 2014,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja PD
Debeli Rtič,
– najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal
v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni
inventar in osnovna sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo na lokaciji) in jo je dolžan redno vzdrževati
oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega
delovanja ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe, to je
do 15. 10. 2014 v enakem stanju oziroma številu zapisniško vrniti lastniku,
– najemnik sam zagotovi dodatno opremo in inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru,
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da je dodatna oprema porabnik električne energije, mora
najemnik zagotoviti samostojni neodvisni vir napajanja
(kot npr. agregat),
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču
v njegovi neposredni okolici,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe lokala in opravljanja gostinske dejavnosti,
– obratovanje gostinskih lokalov najemnik določa
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov,
– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja
v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, kar
pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike
PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,
– najemnik je dolžan gostom ponuditi ustrezno gostinsko ponudbo ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo
pravno in dejansko stanje mu je znano,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 2
pod c):
– najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone,
in sicer v času od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014,
– najemnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 5.
2014,
– najemnik zapisniško prevzame parkirna mesta
v uporabo in jih je dolžan v enakem stanju zapisniško
vrniti lastniku,
– najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na
parkirišču in v njegovi neposredni okolici (npr. košnja
trave, obrezovanje grmovnic in vej, pobiranje odpadkov
ipd.),
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe parkirišča in opravljanja dejavnosti,
– čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu največ
od 7. do 22. ure,
– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja
v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, kar
pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za uporabnike
PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,
– najemnina se prične zaračunavati z dnem prevzema parkirišča v uporabo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v takšnem stanju vzame v najem,
– najemnik mora zagotoviti tudi poldnevno (do 5 ur)
in dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in izdajo
uradnih računov plačniku parkiranja,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 3:
pod d):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2014
do vključno 15. 10. 2014,
– s 1. 4. 2014 se začne priprava naselja na sezono
in traja do 1. 5. 2014, ko le-ta prične z obratovanjem,
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– obratovanje poslovnega prostora je od 1. 5. 2014
do 30. 9. 2014,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja PD
Debeli Rtič,
– najemnik sam zagotovi dodatno opremo in inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru,
da je dodatna oprema porabnik električne energije, mora
najemnik zagotoviti samostojni neodvisni vir napajanja
(kot npr. agregat),
– najemnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal
izključno za dejavnost prodaje pekovskih izdelkov in/ali
časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov, sadja in zelenjave znotraj najetega prostora,
– obratovanje poslovnega prostora najemnik določa
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas,
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču
v njegovi neposredni okolici,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja
v počitniškem naselju in navodila lastnika,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– vse nepremičnine si je najemnik ogledal in jih
v takšnem stanju vzame v najem,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prostorih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti
najemnika in reference.
3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov
v preteklem letu,
– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih
AJPES.
Ponudnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen
z naslednjimi določili (ki veljajo za vse najemnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– najemniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb,
– izbrani najemnik je dolžan najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega najemnika skleniti
z lastnikom najemno pogodbo,
– če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana
kot odstopnina,
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za
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izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi najemniki
dodatna pogajanja.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo
izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora
ponujeno ceno najema in zahtevane listine) iz te javne
objave.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 11. 3. 2014 ob 9. Uri, na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek
ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila
stroškov najemnikom.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 900-4/2014
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Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12, 57/12, 97/12 in 92/13;
v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi
programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega
in finančnega načrta Eko sklada za leto 2014 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije
dne 28. 1 2014, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
(v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 26SUB-EVOB14
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju
prijaznejših električnih vozil, ki vključujejo nova (serijsko
proizvedena) električna vozila in nova priključna hibridna
vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za
vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali
neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj
širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti,
kot to določa Zakon o cestah – Uradni list RS, 109/10 in
48/12), ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed kategorij cestnih
vozil, ki so navedene v 2. točki tega javnega poziva.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega (serijsko
proizvedenega) vozila.
Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave vozil za cestni promet, registriranih v Republiki
Sloveniji, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, ki
bodo predelana na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim
agregatom na elektriko, in za nove naložbe prvega
nakupa na ta način predelanega vozila. Vloga mora
biti vložena pred predelavo vozila oziroma pred prvim
nakupom predelanega vozila.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko
vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki
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Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:
– nova vozila na električni pogon brez emisij CO2
na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nova priključna hibridna vozila ali nova vozila
na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range
extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g
CO2/km, kategorije M1, N1.
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila kategorije M z največ osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta. V vozilih
kategorije M1 ni predviden prostor za stoječe potnike.
Število sedežnih mest je lahko omejeno na eno sedežno
mesto (tj. vozniško sedežno mesto).
– N1: Vozila kategorije N (motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga), katerih
največja masa ne presega 3,5 tone.
– L6e: Lahka štirikolesa, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
– katerih največja trajna nazivna moč ne presega
4 kW pri elektromotorjih.
– L7e: Štirikolesa, razen navedenih v prejšnji alineji,
z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg
(550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja
ne presega 15 kW.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e, so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10
– ZMV) in Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04,
75/05, 82/07, 96/09 in 106/10 – ZMV).
Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet spodbude, še
ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna
finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove
naložbe in v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe
prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, oziroma,
na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu,
prvi leasingojemalec vozila, ki je predmet spodbude.
Nova naložba je nakup vozila ali predelava obstoječega vozila, za katero je dobavitelj ali predelovalec vozila
(izvajalec naložbe) prosilcu spodbude (v nadaljevanju:
vlagatelju) kot investitorju izdal ustrezen predračun za
nakup novega vozila ali prvi nakup predelanega vozila
ali predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude, kar bo izvedeno po oddaji vloge za pridobitev
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
Datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe,
če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo
nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma
leasingojemalec novega vozila ali prvi lastnik oziroma
leasingojemalec vozila po predelavi in bo prva registracija novega ali predelanega vozila opravljena v Republiki
Sloveniji. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali
trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registra-
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cijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
Stroški, ki nastanejo zaradi uvoza vozila, vključno z uvoznimi dajatvami, niso predmet spodbude.
V primeru finančnega zakupa (leasinga) je nepovratna finančna spodbuda dopustna le, če pogodba
o finančnem zakupu (leasingu) določa, da po poplačilu
vseh pogodbenih obveznosti leasingojemalec in vlagatelj postane lastnik vozila oziroma je upravičen do
prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena
z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom,
niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo
za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne
in rabljene opreme oziroma naprav.
Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet
spodbude, upravičen pridobiti nepovratno finančno
spodbudo in hkrati tudi kredit Eko sklada. V nobenem
primeru pa vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditiranega
nakupa vozila, razen v primeru, ko je višina odobrenega
kredita enaka višini priznanih stroškov naložbe in se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno
za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko
sklada.
Vozilo mora najmanj tri leta po sklenitvi pogodbe
o dodelitvi spodbude ostati v lasti ali zakupu vlagatelja.
Če se ugotovi, da je prejemnik nepovratne finančne
spodbude vozilo odsvojil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno spodbudo vrniti skupaj z zamudnimi
obrestmi obračunanimi po zakonski zamudni obrestni
meri, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) zaradi
odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude. V primeru odjave vozila iz prometa zaradi
višje sile se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje
z dnem ponovne registracije vozila, pri čemer mora
biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še vedno
lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, leasingojemalec.
Za nakup ali predelavo posameznega vozila je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo
po tem javnem pozivu.
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup
največ enega vozila ali za največ eno predelavo vozila),
vlagatelj pa lahko vloži več vlog.
Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu za naložbo, s katero bo, skladno z vsemi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni zakup
ali predelava ustreznega vozila, ob upoštevanju višine
razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja
popolne vloge na Eko sklad.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga« in
pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je
naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega
poziva.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge
za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali kršitev predpi-
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sov ali določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude je prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta
sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi po
zakonski zamudni obrestni meri, od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
3. Višina sredstev: višina sredstev po tem javnem
pozivu znaša 200.000 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična
oseba, ki je investitor v novo naložbo skladno s tem
javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
Upravičena fizična oseba (vlagatelj) naložbe ne
sme izvajati kot zasebnik. Za predelavo vozila mora biti
izstavljen račun tudi za delo, in sicer od pravne osebe
ali samostojnega podjetnika posameznika. Račun mora
biti ustrezno zaveden v knjigovodskih oziroma računovodskih evidencah.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1in
L7e;
– 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali
nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu,
manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Skladno z 29. členom Pravilnika o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12) nepovratna
finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
6. Pridobitev dokumentacije za prijavo: javni poziv
in obrazec »Vloga« sta na voljo na spletni strani, www.
ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je
enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije
o javnem pozivu so na voljo na tel. 01/241-48-75, vsak
dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in obrazec »Vloga«
lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj
navedeni telefonski številki in ju prejmejo po pošti. Za
navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Vsebina vloge
Vsaka vloga mora v primeru nakupa novega vozila
obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga«
s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge:
– kopijo veljavnega predračuna (na dan oddaje vloge) za nakup novega vozila, ki je predmet spodbude;
– podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet
spodbude, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, verzija, varianta,
vrsta pogona, kategorija vozila), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji (katalogu,
certifikatu itd.);
– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki
je predmet spodbude, če je le-ta ob oddaji vloge že
sklenjena.
Vsaka vloga mora v primeru nakupa predelanega vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec
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»Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge:
– kopijo veljavnega predračuna (na dan oddaje vloge) za nakup predelanega vozila, ki je predmet spodbude;
– podatke prodajalca o vozilu, ki je predmet
spodbude, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu pred predelavo in po predelavi (znamka, komercialna
oznaka, tip, verzija, varianta, vrsta pogona pred predelavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji;
– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki
je predmet spodbude, če je ta ob oddaji vloge že sklenjena.
Vsaka vloga mora v primeru predelave vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila
in priloge:
– kopijo veljavnega predračuna (na dan oddaje vloge) za storitev predelave vozila, ki je predmet spodbude;
– kopije veljavnih predračunov (na dan oddaje
vloge) za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, ki je predmet spodbude, kolikor stroški teh
komponent niso vključeni že v predračun iz prejšnje
alineje;
– podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet
spodbude, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu pred predelavo in po predelavi (znamka, komercialna
oznaka, tip, verzija, varianta, vrsta pogona pred predelavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji;
– čitljiva fotokopijo prometnega dovoljenja za staro
vozilo, ki je predmet spodbude, izdanega na ime vlagatelja. Kolikor vozilo ni registrirano, kopijo kupoprodajne
pogodbe, iz katere bo razvidno, da je vlagatelj lastnik
vozila, ki je predmet vloge (ni potrebno v primeru, ko
vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi lastnik predelanega vozila);
– čitljivo kopijo potrdila o brezhibnosti za vozila,
izdelana pred letom 2004 ali potrdila o skladnosti za vozila, izdelana po letu 2004, ki so predmet spodbude (ni
potrebno v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi
in postane prvi lastnik predelanega vozila).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem
roku 15 dni. Če bo pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so
pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s skle-
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pom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako,
da bi se spremenil obseg naložbe.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do
nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke
za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika
s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila
o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje.
10. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do dodelitve
nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna
spodbuda bo lahko izplačana samo za vozila, za katera bo preverjena skladnost vozila s predpisi (izdano
potrdilo o skladnosti vozila oziroma v obstoječe potrdilo
o skladnosti vozila vpisana predelava vozila), in veljavna
registracija. Izplačilo bo izvedeno ob razpoložljivih sredstvih praviloma v roku 60 dni po pravočasnem prejemu
podpisane pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude in po predložitvi ter preveritvi vseh
dokazil o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju
dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude,
ki vključujejo:
– v primeru nakupa vozila, račun za nakup vozila,
ki je predmet spodbude, ali v primeru predelave vozila,
račun za predelavo vozila, ki je predmet spodbude;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (izpisek iz banke, položnica, itd.);
– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo
pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki
je predmet spodbude, če vlagatelj ob oddaji vloge le-te
še ni predložil;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki
je predmet spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet spodbude.
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob
upoštevanju pogojev javnega poziva.
Rok za zaključek naložbe (izvedbo nakupa
ali predelave vozila in registracijo) je šest mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude
preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12, 57/12, 97/12 in
92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,98/12 in 20/13),
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«,
št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, ter programa Eko
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega
načrta Eko sklada za leto 2014 in potrjenega skladno
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09
in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 28. 1.
2014 Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 27SUB-EVPO14
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam
za električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva
v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim
podjetnikom in zasebnikom za nakup novih (serijsko
proizvedenih) električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.
Predmet javnega poziva so tudi nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za:
– predelavo vozil, katerih lastnik je vlagatelj
že pred predelavo, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem in
– nakup na zgoraj navedeni način predelanih vozil,
kjer je vlagatelj prvi lastnik vozila po predelavi.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo
po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj
širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti,
kot to določa Zakon o cestah – Uradni list RS, 109/10
in 48/12), ki bodo registrirana in spadajo v eno izmed
kategorij cestnih vozil, ki so navedene v 2. točki tega
javnega poziva.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega, pred predelavo oziroma pred nakupom predelanega vozila. To pomeni, da pred oddajo vloge ne sme biti
sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe
(podpis pogodbe o finančnem zakupu, datum opravljene storitve, plačan predujem za nakup ali predelavo
vozila ipd.).
2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki
Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj
navedenih alinej:
– nova vozila na električni pogon brez emisij CO2
na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
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– nova priključna hibridna vozila ali nova vozila
na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range
extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g
CO2/km, kategorije M1, N1.
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila kategorije M z največ osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta. V vozilih
kategorije M1 ni predviden prostor za stoječe potnike.
Število sedežnih mest je lahko omejeno na eno sedežno
mesto (tj. vozniško sedežno mesto);
– N1: Vozila kategorije N (motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga), katerih
največja masa ne presega 3,5 tone;
– L6e: Lahka štirikolesa, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem,
ali
– katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih;
– L7e: Štirikolesa, razen navedenih v prejšnji alineji,
z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg
(550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja
ne presega 15 kW.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e, so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10
– ZMV) in Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04,
75/05, 82/07, 96/09 in 106/10 – ZMV).
Ob oddaji vloge vozilo, ki bo predmet pomoči, še ne
sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna pomoč je lahko dodeljena samo za nove naložbe.
Nova naložba je nakup vozila ali predelava obstoječega
vozila, za katero je dobavitelj ali predelovalec vozila (izvajalec naložbe) prosilcu pomoči (v nadaljevanju: vlagatelju), izdal ustrezen predračun za nakup novega vozila,
za prvi nakup predelanega vozila ali za predelavo vozila,
ki je predmet nepovratne finančne pomoči, kar bo izvedeno po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne
pomoči po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli in izplača samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik/leasingojemalec novega ali predelanega
vozila, ki je predmet pomoči na podlagi:
– plačanega računa, ki se navezuje na ob vlogi predložene dokumente;
– sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasingu);
– preverjene skladnosti vozila s predpisi (potrdilo
o skladnosti vozila oziroma v obstoječe potrdilo o skladnosti vozila vpisana predelava vozila in veljavna registracija).
Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena
tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini,
pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma leasingojemalec novega vozila ali prvi lastnik oziroma leasingojemalec vozila po predelavi in da bo prva registracija
novega ali predelanega vozila opravljena v Republiki
Sloveniji. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali
trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
Stroški, ki nastanejo zaradi uvoza, vključno z drugimi
uvoznimi dajatvami, niso predmet pomoči.
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Pri pogodbi o finančnem zakupu mora iz pogodbe
izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti
vlagatelj kot leasingojemalec in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa
lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim zakupom oziroma poslovnim najemom, niso
upravičena do dodelitve pomoči.
Vlagatelj je za nakup ali predelavo vozila, ki je
lahko predmet pomoči, upravičen pridobiti nepovratno
finančno pomoč in hkrati tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa vsota nepovratne finančne pomoči
in kredita ne sme presegati priznanih stroškov nakupa
vozila.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo
za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne
in rabljene opreme oziroma naprav.
Vozilo mora najmanj tri leta po izdaji odločbe o dodelitvi pomoči ostati v lasti ali zakupu prejemnika pomoči. Če se ugotovi, da je prejemnik pomoči vozilo odsvojil
prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne more zaprositi za državno
pomoč. Dopustna je odpoved finančnega zakupa zaradi
odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne
pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje
sile do dne ponovne registracije vozila se ne všteva
v triletno obdobje prepovedi odsvojitve. Pri tem mora biti
prejemnik ves čas lastnik oziroma, v primeru finančnega
zakupa, prvi leasingojemalec vozila.
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno
finančno pomoč za nakup in/ali za predelavo več vozil.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči za naložbo, s katero bo, skladno z vsemi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni
zakup ali predelava ustreznega vozila. Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne
finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine pomoči po
javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja
popolne vloge na Eko sklad.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
pomoči je pravočasna in popolna vloga. Za popolno
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba
izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge
za dodelitev nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva
in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali kršitev predpisov
ali določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči je prejemnik pravice do pomoči dolžan
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zamudnimi
obrestmi obračunanimi po zakonski zamudni obrestni
meri, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe,
ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
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– gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic
v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
– podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo
pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic,
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).
5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni
pogon, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot
državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči.
Do pomoči so upravičena podjetja v vseh gospodarskih panogah, razen iz:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v sektorju premogovništva.
Državno pomoč je podjetju mogoče dodeliti samo,
če je vlagatelj zanjo vložil vlogo pred začetkom izvajanja naložbe.
Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna
pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih
stroškov v okviru posamezne naložbe, ne glede na to, iz
katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov,
državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena,
in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Pomoči za ta namen ni mogoče
kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme
Evropske skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila
s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene
državne pomoči, kot jo določa 19. člen Uredbe komisije
ES št. 800/2008.
Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno
izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške.
V primeru, da je upravičeno podjetje že prejelo
sredstva v zvezi s tveganim kapitalom, ter v prvih treh
letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala
zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih
izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20 %, in zmanjšanje ne sme presegati
skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala.
Pomoč Eko sklada ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za podjetja v težavah (stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02,
91/05, 31/07, 51/11, 39/13 in 56/13). Mala in srednja
podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu smernic Evropske
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za
insolvečnost oziroma so v postopku prisilnega prenehanja po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost
izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje.
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Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi
prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih
meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal ali
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali
– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za
dokončanje projekta ali
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal.
Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer:
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250
zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR.
Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.
6. Višina pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1in
L7e;
– 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali
nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Višine nepovratnih finančnih pomoči so omejene
z določbami Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko
sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, na
podlagi Uredbe komisije ES št. 800/2008.
7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina
vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo,
ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo na tel. 01/241-48-75, vsak dan med
9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo
z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po faksu št. 01/241-48-60, do zaključka poziva.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi
ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge:
– v primeru nakupa vozila, kopijo na dan oddaje
vloge veljavnega predračuna za nakup vozila, ki je predmet pomoči ali v primeru predelave vozila, kopijo na
dan oddaje vloge veljavnega predračuna za predelavo
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(nakup sestavnih delov in storitev predelave) vozila, ki
je predmet pomoči oziroma za nakup predelanega vozila
kopijo na dan oddaje vloge veljavnega predračuna za
nakup predelanega vozila;
– v primeru nakupa vozila, podatke proizvajalca
o vozilu, ki je predmet pomoči, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip,
verzija, varianta, vrsta pogona, kategorija vozila), ki so
lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji (katalogu, certifikatu);
– v primeru nakupa predelanega vozila oz predelave vozila, podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet
pomoči, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu pred predelavo in po predelavi (znamka, komercialna
oznaka, tip, verzija, varianta, vrsta pogona pred predelavi in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji;
– izjavo, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po
prejemu pomoči;
– izjavo o statusu podjetja in v primeru velikega
podjetja tudi analizo izvedbe naložbe s prejeto državno
pomočjo in brez,
– v primeru, da računovodski izkazi vlagatelja niso
dostopni v javnih bazah podatkov, je potrebno priložiti
kopijo zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in
s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani
AJPES-a,
– izjavo o višini oziroma intenzivnosti prejete državne pomoči;
– izjavo vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov
zaradi nezdružljivih pomoči;
– izjavo o prejemu sredstev ukrepov tveganega
kapitala;
– izjavo, da na dan oddaje vloge nima nepovrananih finančnih obveznosti do Eko sklada;
– izjavo, da na dan oddaje vloge nima neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– v primeru finančnega zakupa podpisano in potrjeno izjavo vlagatelja, da je prvi leasingojemalec in dejanski uporabnik vozila, ki je predmet pomoči;
– izjavo, da zoper vlagatelja ni uveden insolvečni
postopek ali postopek prisilnega prenehanja po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
V primeru predelave vozila je dodatno potrebno predložiti še:
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za staro vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na ime vlagatelja (ni potrebno v primeru, ko vlagatelj
kupi vozilo po predelavi in postane prvi lastnik predelanega vozila);
– čitljivo kopijo potrdila o brezhibnosti za vozila,
izdelana pred letom 2004, ali potrdila o skladnosti za
vozila, izdelana po letu 2004, ki so predmet pomoči (ni
potrebno v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi
in postane prvi lastnik predelanega vozila).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu RS, vendar najkasneje do 15. 11. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
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na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07,
65/08, 8/10, in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena
takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj
pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo
Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo
biti dopolnjene tako, da bi se povečalo število vozil,
za katera vlagatelj zaproša za nepovratno finančno
pomoč.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za
pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči ter v skladu z 11. členom splošnih
pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne pomoči sklenjena pogodba o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne pomoči. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne
finančne pomoči moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma
bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko
skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe.
Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je
pogoj za izvršitev odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) ne plačuje.
10. Izplačilo nepovratne finančne pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
pomoči, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči. Nepovratna finančna
pomoč bo lahko izplačana samo za vozila, za katera bo
preverjena skladnost vozila s predpisi (izdano potrdilo
o skladnosti vozila oziroma v obstoječe potrdilo o skladnosti vozila vpisana predelava vozila) in veljavna registracija. Izplačilo bo izvedeno ob razpoložljivih sredstvih
praviloma v roku 60 (šestdeset) dni od prejema pravočasno sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči in po predložitvi vseh dokazil
o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju dodeljena
pravica do nepovratne finančne pomoči, ki vključujejo:
– v primeru nakupa oziroma predelave vozila, kopijo računa/računov, v primeru finančnega zakupa pa
tudi kopijo pogodbe o finančnem zakupu za vozilo, ki
je predmet pomoči;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (izpisek iz banke, položnica, itd.);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki
je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na
ime prejemnika pomoči;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet pomoči.
Izplačilo nepovratne pomoči se izvede ob razpoložljivih sredstvih praviloma v 60 dneh po prejemu zgoraj
navedenih dokazil o zaključku naložbe, praviloma na
bančni račun, naveden v vlogi prejemnika. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
Rok za nakup vozila je 12 mesecev od sklenitve
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
pomoči, sicer pravica preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1493/14
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b,
6330 Piran (upravljavec), na podlagi 2. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in
75/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine
za postavitev začasnega prodajnega mesta
na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., daje v najem
del plažne površine, v velikosti cca 225 m2 (parcelna št. 1570/6, k.o. Portorož) za postavitev začasnega
prodajnega mesta z gostinsko dejavnostjo – točenje in
prodaja pijač na centralni plaži v Portorožu. Najemnik
pridobi v najem tudi manjše skladišče, v izmeri cca 6 m2,
ki mu ga določi najemodajalec.
Lokacija površine je označena na skici, ki je sestavni del tega razpisa in je skupaj z osnutkom pogodbe ter tehničnim poročilom za začasno prodajno mesto
(marela) objavljena na spletni strani upravljavca, www.
okoljepiran.si.
Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih
poletnih sezon od 15. 4. 2014 do 30. 10. 2018. Čas poletne sezone je čas od 15. 4. do 30.10. v tekočem letu.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 8. dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku se šteje, da je odstopil od najema in se varščina
zadrži ter se pozove k podpisu pogodbe naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna
v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju
ponudb.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: o plačilu jamstva
za resnost ponudbe; da proti njim ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz sodne ali
druge evidence); da ima poravnane davke, prispevke in
druge dajatve v skladu s predpisi (potrdilo pristojnega
davčnega organa); da je finančno in poslovno sposoben (potrdilo o plačilni sposobnosti na transakcijskem
računu od vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte
transakcijske račune; iz potrdila o plačilni sposobnosti
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mora biti razvidno, da na dan pred izdajo potrdila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti); da je registriran za
opravljanje dejavnosti, prodaje in točenja pijač, skladno
z zahtevami tega razpisa; potrdilo Javnega podjetja
OKOLJE Piran, d.o.o. in Občine Piran, da ima poravnane vse obveznosti.
Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. in Občine Piran poravnane
vse obveznosti.
Izbrani najemnik je dolžan najemnino za prvo poletno sezono poravnati ob sklenitvi pogodbe, nato pa
v dveh obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo
1. 3. in drugi obrok 30. 9. vsako tekoče leto. Najemnina
se pred plačilom vsakega obroka revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem obdobju.
Varščina za resnost ponudbe znaša 1.500,00 EUR,
ki jo mora ponudnik vplačati na transakcijski račun
Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., številka:
10100-0032414679, odprt pri Banki Koper d.d.
Ponudba mora biti veljavna najmanj dva meseca od
odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi navesti
rok, do katerega velja ponudba.
Izbranega ponudnika bremenijo stroški izvedbe
razpisa.
Izbranega ponudnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški urejanja, obratovanja in poslovanja začasnega
prodajnega mesta bremenijo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik je tudi dolžan sam pridobiti vsa potrebna
dovoljenja in soglasja za opravljanje dejavnosti.
Najemnik je dolžan začasno prodajno mesto za
opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata postaviti skladno s tehničnim poročilom o začasnem prodajnem mestu, ki je bil sestavni del razpisne
dokumentacije (marela). Pri tem je potrebno upoštevati
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in
naslednji) in Uredbo o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in
26/13).
Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno
z vsemi pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji,
vezani na ta razpis.
Kriterij za izbiro najemnika
Kriterij za izbiro najemnika je ob predložitvi vse
zahtevane dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev tega razpisa in osnutka pogodbe, višina ponujene
najemnine.
Izklicna cena za oddajo površine za postavitev začasnega prodajnega mesta je 15.000,00 EUR/leto (brez
DDV).
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starejša od 30 dni) poslati
v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje OKOLJE
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo
prispele na sedež Javnega podjetja OKOLJE Piran,
d.o.o. do dne 10. 3. 2014 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2014 ob 12.30, v sejni sobi
družbe.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
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Upravljalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo dela površine za postavitev začasnega prodajnega mesta na
centralni plaži v Portorožu z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe
kadarkoli ustavi.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija
vezana na razpis sta objavljeni na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo med delovniki, na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) in
05/61-750-18 (g. Dulai).
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Št. 3522-0001/2013

Ob-1497/14

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), določil
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 –
Odl. US, 56/11 – Odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF) ter Sklepa o letnem načrtu
ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine
Komenda za leto 2014 (19. seja Občinskega sveta Občine Komenda z dne 23. 1. 2014), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine (stanovanja)
v lasti Občine Komenda
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična št. 1332155, davčna št. 22332570.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Stanovanje na naslovu Klanec 49, 1218 Komenda,
v skupni površini 186,00 m2, in sicer:
– parc. št. 71/2, v izmeri 69 m2, 1902, k.o. Klanec,
identifikacijska oznaka nepremičnine 1902-71/2-0, št.
ZKV 477, v naravi predstavlja dvorišče in garažo;
– parc. št. 71/3, v izmeri 117 m2, 1902, k.o. Klanec, identifikacijska oznaka nepremičnine 1902-71/3-0,
št. ZKV 191, v naravi predstavlja del stanovanjskega
objekta.
Stanovanje, ki je predmet prodaje, je obremenjeno
z neprofitnim najemnikom, ki ima skladno z določili Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09
– Odl. US, 56/11 – Odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF) predkupno pravico
na stanovanju.
Izhodiščna cena: 28.000,00 €. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki
ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se kupuje po načelu »videno –
kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Komenda pravico
zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last,
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na promet nepremičnine, ter stroške
vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Komenda,
IBAN SI56 0110 0010 0002 377, odprt pri UJP. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo
upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, do 11. 3. 2014 do 12. ure. Ponudba,
oddana na pošti kot priporočena pošiljka, mora biti oddana do navedenega roka (upošteva se datum in čas
poštnega žiga). Ponudbe, ki bo prejeta po tem roku,
komisija ne bo upoštevala.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine zainteresirani dobijo na Občini Komenda, kontaktna oseba: Mateja Drolc, tel. 724-74-00,
elektronska pošta: mateja.drolc@komenda.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 11. 3.
2014, s pričetkom ob 13. uri, v pisarni župana Občine
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
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6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi
na internetni strani Občine Komenda: www.komenda.si,
pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju
pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano
ponudbo.
Občina Komenda
Št. 352-9/2013

Ob-1504/14

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10 in
spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter
545. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne
21. 11. 2013, objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje z ident. št. 2175-235-113, v skupni
izmeri 79,40 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270
Jesenice. Izklicna cena znaša 41.400,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
2. Stanovanje z ident. št. 2175-238-112, v skupni
izmeri 51,70 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 96, 4270
Jesenice. Izklicna cena znaša 29.400,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
3. Stanovanje z ident. št. 2172-203-3, v skupni
izmeri 58,20 m2, na naslovu Hrušica 49, 4276 Hrušica.
Izklicna cena znaša 32.134,00,00 EUR.
2. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja
ponudb so last Občine Jesenice.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti
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kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine – Stanovanja (z navedbo naslova in številke
stanovanja)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter
e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi,
so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki
virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice,
odprt pri Banki Slovenije št. 01241-0100007593, sklic
18 75400-2001004-00000013, s pripisom »varščina za
nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični
podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na
Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni
dan, od dne objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 10. 3. 2014
do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka
za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele
po 10. 3. 2014 po 15. uri ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku
javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
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Evidence sindikatov
Št. 101-63/2013-5

Ob-1006/14

Statut Ministrstva za obrambo, Osnovne organizacije sindikata Ljubljanske pokrajine, Leskovškova 7, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Moste - Polje, na podlagi odločbe
št. 28-32/94-05/jr z dne 17. 5. 1994, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 85,
se z dnem 24. 12. 2013 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-1/2014/2

Ob-1103/14

Pravila SIFARM, Sindikata farmacevtov Slovenije, Osnovne enote Lekarna Brežice, Černelčeva
cesta 8, 8250 Brežice, z dne 10. 12. 2013, so dne 6. 1.
2014 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Brežice in dne
10. 1. 2014 vpisana v evidenco pravil oziroma statutov
pri Upravni enoti Brežice, pod zap. št. 1/2014.
Št. 101-15/2014

Ob-1282/14

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe
izbriše iz evidence hrambe statutov sindikatov Območno organizacijo sindikata Ministrstva za obrambo
Zahodnoštajerske pokrajine, s sedežem Maistrova
ulica 5, Celje.
Št. 101-1/2014-2

Ob-1334/14

Pravila sindikata z imenom SIFARM Sindikat farmacevtov Slovenije OO Sindikata OE Zasavske lekarne in s sedežem v Trbovljah, na naslovu Rudarska
cesta 12, sprejeta na ustanovnem sestanku, dne 16. 12.
2013, se hranijo pri Upravni enoti Trbovlje. Pravila so
bila, z dnem 30. 1. 2014, vpisana v evidenco statutov
sindikata, pod zaporedno številko 96.
Št. 101-33/2013-4

Ob-2599/13

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
9. 5. 2013 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila
SVIZ rektorata Univerze v Ljubljani« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 348
za sindikat z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije – Rektorat Univerze
v Ljubljani, kratico: SVIZ rektorat UL, in sedežem:
Kongresni trg 12, Ljubljana.
Št. 101-3/2013/2

Ob-3113/13

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Posavskega muzeja Brežice,
z dne 5. 6. 2013, so dne 3. 7. 2013 sprejeta v hrambo
pri Upravni enoti Brežice in vpisana v evidenco pravil
oziroma statutov sindikatov Upravne enote Brežice pod
zap. št. 1/2013.
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 4/2014

Ob-1465/14

Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima
v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala:
Emica Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
Ob-1466/14
Medij: NET TV, NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 %
delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000 Maribor,
– Sivent, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljub
ljana,
– Showtec d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe:
družba nima nadzornega sveta.
Št. 039/14

– RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana – 80,94 %,
– Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4,
8000 Novo mesto – 19,06 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1482/14
Imena medijev: Svet24, svet24.si.
Izdajatelj: SVET24, informativne vsebine, d.o.o.,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Alenka Odlazek, Lucija, Obala 144, 6320 Portorož – 81 %,
– KRATER MEDIA d.o.o., Brnčičeva ul. 31, 1231
Ljubljana – Črnuče – 19 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Karmen Špacapan,
direktorica.
Ob-1483/14
Ime medija: Radio Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Germova ul. 4, Novo
mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.

Ob-1467/14

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo
in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja:
direktor dr. France Arhar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Janko
Medja, Aleš Hauc, Stefan Vavti, Jože Lenič, Vojka Ravbar, Igor Kragelj, Robert Senica, Sibil Svilan, Heribert
Fernau, Mitja Otorepec.
Ob-1480/14
V skladu s 64. členom Zakona o medijih objavljamo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa
Gorenjska televizija – GTV, družba TELE-TV D.O.O.,
s sedežem Oldhamska cesta 1A, 4000 Kranj, matična
številka 5304784.
Upravljalec in 100 % lastnik družbe TELE-TV
D.O.O. je Iztok Škofic, s stalnim prebivališčem Golniška
cesta 113, 4000 Kranj.
Ob-1481/14
Ime medija: Radio Aktual Studio D.
Izdajatelj: Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Novo mesto, Germova ul. 4, 8000 Novo mesto.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:

Ob-1484/14
Imena medijev: Dolenjski list, dolenjskilist.si, lokalno.si.
Izdajatelj: DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o.,
Germova 4, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– SET d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana –
Polje – 24,03 %,
– EUROFIT d.o.o., Selo pri Radohovi vasi 1, 1296
Šentvid pri Stični – 75,49 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.
Ob-1485/14
Imena medijev: Ekipa, Čvek v križankah, Ugankarski izziv, Salomonov ugankar, Salomonov genialec, Posebna izdaja slikovne križanke, Salomonov
oglasnik, Jana, Naša žena, Rože & vrt, Ambient, Modna Jana (Modna), Sezonski KIH, KIH, Lady križanke, Cukr, Smrklja, Moj mikro, Stop, Lady, Eva, Anja,
Lepa in zdrava, Pri nas doma, Obrazi, Vitka Anja, Moj
sonček, Auto Bild, Pomagaj si sam, Posebna izdaja
Ekipa, Top šport, ekipa-sport.si, njena.si.
Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, Papirniški
trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
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– DOLENJSKI LIST Novo mesto d.o.o., Germova
ul. 4, 8000 Novo mesto – 50,98 %,
– KRATER d.o.o., Brnčičeva ul. 31, 1231 Ljubljana
– Črnuče – 49,02 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.
Ob-1486/14
Imena medija: TV VESELJAK.
Izdajatelj: VESELJAK TV, televizijska dejavnost,
d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana – Polje.
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-1487/14
Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon,
Radio Veseljak SI, Radio Aktual Obala, Radio Veseljak Lisca, Radio Veseljak Posavje, Nacionalna
radijska mreža Radio Veseljak.
Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANE, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 100 % – SALOMON, d.o.o., Ljubljana, Papirniški
trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1496/14
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100 % lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-1511/14
Medij: RADIO NET FM.
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radijske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki
ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih
pravic: Stojan Auer, Ulica heroja Nandeta 54, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe, direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
Ob-1526/14
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Osebi z deležem v premoženju: Ivo Antič, Karlovška 22, Ljubljana, Rajko Šuštaršič, Pražakova 13,
Ljubljana.
Člani sveta zavoda: Ivo Antič, Rajko Šuštaršič,
Alenka Zakrajšek.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 14-020-000072

Ob-1505/14

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1,
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in
47/12) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev štirih pravic
razširjanja televizijskega programa
v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so štiri pravice razširjanja
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
območju Republike Slovenije.
Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek
za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa, če imetnik v treh mesecih
od začetka delovanja multipleksa ne bo začel z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za
katerega je pravico na tem razpisu dobil, v katerem
od delujočih multipleksov na območju celotne Republike Slovenije, če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in
pravni pogoji.
Izdajatelj, ki mu bo dodeljena pravica, ki je predmet tega javnega razpisa, mora v roku 45 dni od dodelitve te pravice skleniti pogodbo z operaterjem delujočega multipleksa. V nasprotnem primeru mu lahko
agencija odločbo, s katero mu bo ta pravica dodeljena,
razveljavi.
Imetnik je po pričetku izvrševanja pravice, ki
je predmet tega javnega razpisa, dolžan to pravico izvrševati ves čas veljavnosti odločbe, s katero mu bo
ta pravica dodeljena. Če imetnik pravice, ki je predmet
tega razpisa, ne bo v celoti izvrševal, mu lahko agencija
po predhodnem opozorilu odločbo razveljavi.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira
na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano
v Republiki Sloveniji pred potekom roka za predložitev
ponudb na zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega
oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega
v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta
Evrope, pred potekom roka za predložitev ponudb na
zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja
v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program,
s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način
njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje

število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi
oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo
ocene ponudb glede programskih vsebin. Svet bo ocenil
prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov
podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri
vseh merilih.
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1
»Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje
uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem
programu večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež
lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle
enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto,
se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost
programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista
ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
Ocenjevanje ponudb na podlagi razpisanih meril
se bo izvedlo samo, če bo na javni razpis prispelo več
popolnih ponudb ponudnikov, ki izpolnjujejo vse pogoje
na javnem razpisu, kot pa je razpisanih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije. Če bodo na
javni razpis prispele štiri popolne ponudbe ponudnikov,
ki izpolnjujejo pogoje na javnem razpisu, ali manj, komisija in Svet zadevnih ponudb ne bosta ocenjevala,
temveč bo komisija Svetu poslala popolne ponudbe in
poročilo o izpolnjevanju pogojev, ki pa ne bo zajemalo
ocene ponudb. Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda Svet, vsem izbranim
ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju
Republike Slovenije.
3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske
ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko
za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. (0-18 točk)
3.2. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk.
(0-12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
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vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več
točk. (0-12 točk)
3.4. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov,
TV-prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk.
(0-15 točk)
3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih
programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo,
prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme
0 točk. (0-4 točke)
3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede
na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu.
(0-15 točk)
3.7. Reference ponudnika na področju izvajanja
televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se
ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov,
ki jih ponudnik že oddaja, števila let delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0-18 točk)
3.8. Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Ocena je vezana na izjavo o prosti dostopnosti
(nekodiranosti) programa, ki jo ponudnik priloži kot
prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
6 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-6 točk)
3.9. Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne
produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali
več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
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3.10. Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe
Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba,
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 8. april 2014 do
12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe
prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve
ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi
po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo
agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh (3)
kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana,
v sejni sobi, dne 11. aprila 2014, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od
13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Teja Antončič (teja.antoncic@akos-rs.si), tel. 01/583-63-75.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave sodišč
VL 77650/2011

Izvršbe

Os-1397/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 124365/2013 z dne 30. 8. 2013,
ki je 18. 9. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, opr.
št. IZV 642/2013 z dne 12. 11. 2013, bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, velikosti 47,60 m2 v večstanovanjski hiši na naslovu C. revolucije 5, Jesenice, št. stavbe 376, št. stanovanja 64,
s skupnimi deli, prostori, napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnika Mustafe in Zejfe Sadić, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje, podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne
na Koroškem, zaradi izterjave 726,27 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 1. 2014

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Maribor, je dne 11. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri, v izvršilni
zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. VL
77650/2011 (vodilna) in pristopljene VL 211744/2011,
VL 87097/2012, VL 190012/2012, VL 99275/2013 upnika Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, Maribor,
proti dolžniku Slaček Dragu, Radvanjska 61, Maribor,
zaradi izterjave 745,39 EUR, 611,01 EUR, 781,25 EUR,
919,76 EUR in 754,26 EUR s pripadki, na naslovu Radvanjska 61, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti Polonce
Slaček opravil rubež nepremičnine: stanovanja v pritličju
večstanovanjskega bloka na naslovu Radvanjska 61,
Maribor. Stavba št. 100, k.o. 678, Spodnje Radvanje,
parc. št. 80/5, številka dela stavbe 161, številka stanovanja 2. Stanovanje ima uporabne površine dela stavbe 83,00 m2, od tega tri sobe, kuhinja, kopalnica, stranišče. Neto tlorisna površina dela stavbe je 65,50 m2.
Polonca Slaček pove, da je ona lastnica 1/2 nepremičnine in Drago Slaček 1/2 nepremičnine.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2014

VL 145738/2013

VL 45016/2008

VL 124365/2013

Os-1292/14

Os-1294/14

Os-1398/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 145738/2013 z dne 18. 9. 2013,
ki je 5. 10. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič,
opr. št. IZV 307/2013 z dne 12. 11. 2013, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 1/2 stanovanja
št. 16, stavba 1881, v 3. nadstropju večstanovanjskega
objekta na Jesenicah, Ulica Gustla Štravsa 1, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupnimi deli, prostori,
objekti, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti
Gorana Ivanovića, zarubljena v korist upnika JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 867,45 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 1. 2014

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o., Jadranska c. 28, Maribor, proti dolžniku Marjanu Kokot, Ljubljanska 102, Maribor, zaradi
izterjave denarne terjatve v skupni višini 1.495,25 EUR
s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL
45016/2008 z dne 15. 1. 2013, zarubi nepremičnina, ki
ni visana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 10, v izmeri 43,20 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše,
na naslovu Ljubljanska 102, Maribor, v stavbi št. 1390,
v k.o. 678 Spodnje Radvanje, parc. št. stavbe 1658.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2014

VL 187574/2013

N 42/2012

Os-1321/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 187574/2013 z dne 3. 12. 2013,
ki je 14. 12. 2013, postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič,
opr. št. IZV 342/2013 z dne 31. 12. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno
stanovanje št. 17, oziroma sedaj 20, stavba 1081, v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Cesta
maršala Tita 3, Jesenice, v skupni izmeri 51,90 m2, last
Slobodanke Zukić, zarubljena v korist upnika JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.082,54 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 1. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
Os-4589/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni
Peer v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Ivana Drofenik, Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 2. Miran
Kidrič, Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 3. Danica
Friškovic, Spodnji Hotič 22/a, Litija, 4. Veronika Andrelič,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 5. Marija Krklec,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 6. Brina Šverko,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 7. Igor Kit, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 8. Anita Mlinar, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 9. Marta Špiljak, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 10. Robert Špiljak, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 11. Josip Podhraški, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 12. Milena Zupanc,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 13. Slavko Rak,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 14. Agata Rak, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 15. Avguština Križan,
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Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 16. Juraj Jedvaj,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 17. Ivanka Ernejc,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 18. Igor Štraus, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 19. Marija Fenko, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 20. Franc Jugovar, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 21. Danica Rihter, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 22. Silva Skale, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 23. Ljudmila Pance, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 24. Janko Štefančič, Ul. XIV.
divizije 56, Rogaška Slatina, 25. Kristina Štefančič, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 26. Franjo Djurović, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 27. Frančiška Pokrajac,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 28. Jože Drofenik,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 29. Sanja Fenko, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 30. Rudolf Fenko, Ul.
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 31. Klavdija Mesarič,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 32. Marjana Krofl,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 33. Olga Križanec,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 34. Terezija Bratuž,
Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, 35. Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
36. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina in 37. Steklarna Rogaška d. d., Ulica Talcev 1,
Rogaška Slatina, ki jih vse zastopa upravnik stavbe Atrij,
z. o. o., Kidričeva ulica 30, Rogaška Slatina, proti nasprotni udeleženki: Steklarna Rogaška d. d., Ulica talcev 1,
Rogaška Slatina in udeležencev: 1. Banka Celje d..d.,
Vodnikova 2, Celje, 2. Nova Ljubljanska Banka d. d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Boris
Bavdek, odvetnik v Ljubljani in 3. Gregor Čoklič, Kraigherjeva ulica 32, Celje, zaradi vzpostavitve etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju
pripadajočega zemljišča k stavbi (v nadaljevanju ZVEtL),
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – stanovanju v I. nadstropju hiše na naslovu
Ulica XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, v izmeri 27,75 m2,
ki obsega kuhinjo, v izmeri 1,64, sobo, v izmeri 9,15 m2,
sobo, v izmeri 7,26 m2, hodnik, v izmeri 4,88 m2, kopalnico, v izmeri 2,75 m2, in klet, v izmeri 2,07 m2, sklenjene
dne 1. 10. 1993 med Steklarno „Boris Kidrič“ Rogaška
Slatina, kot prodajalko, in Josipom Podhraškim kot kupcem, dne 13. 12. 2013, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja pog. št. 158/93, sklenjene
dne 1. 10. 1993 med Steklarno „Boris Kidrič“ Rogaška
Slatina kot prodajalko in Josipom Podhraškim kot kupcem, za stanovanje v I. nadstropju hiše na naslovu Ulica
XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, v izmeri 27,75 m2, ki
obsega kuhinjo, v izmeri 1,64 m2, sobo, v izmeri 9,15 m2,
sobo, v izmeri 7,26 m2, hodnik, v izmeri 4,88 m2, kopalnico, v izmeri 2,75 m2 in klet, 2,07 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2013
N 17/2012

Os-1532/14

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 18. 10. 1966, sklenjene
med SGP Novogradnje Tržič v prisilni likvidaciji kot prodajalcem ter Pavlom in Lidijo Okorn, Partizanska cesta
25, Kranj, kot kupcema,

– kupne pogodbe z dne 1. 7. 1967, sklenjene med
SGP Novogradnje Tržič v prisilni likvidaciji, kot prodajalcem, ter Pavlom in Lidijo Okorn, Partizanska cesta 25,
Kranj, kot kupcema,
– prodajne pogodbe z dne 14. 10. 1987, sklenjene
med Pavlom Okornom in Lidijo Okorn, oba Jegorovo
predmestje 5a, Škofja Loka, kot prodajalcema, in Ivanom Kosom, Betonova 20, Kranj, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 24. 11. 1987, sklenjene
med Ivanom Kosom, Betonova 20, Kranj, kot prodajalcem, in Marijo Žagar-Potočnik, Podlubnik 159, Škofja
Loka, kot kupcem,
vse za posamezni del št. 105, št. stavbe 571, k.o.
2100 - Kranj (stanovanje v 4. etaži, s kletjo in garažo v
1. etaži, Partizanska cesta 25, Kranj, v izmeri 96,99 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe:
Miodrag Dimitrijević, roj. 11. 2. 1978, Partizanska cesta
25, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice,
da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2014
N 280/2010-117

Os-1369/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi etažnih lastnikov
v večstanovanjski stavbi na naslovu Jakčeva ulica 40
v Ljubljani oziroma na predlog Hermana Graberja, ki
jih zastopa Lora – Ljubljana d.o.o., Zaloška cesta 163,
Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz
Ljubljane, ob udeležbi ostalih, ki jim je sodišče dovolilo
udeležbo zaradi vzpostavitve etažne lastnine, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine, z naslednjimi
podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki
o vsebini listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11.
1991. Predmet pogodbe: stanovanje št. 74, v izmeri 44,41 m2 (6. nadstropje – 9. etaža), v stavbi na naslovu Vlahovičeva ulica 40 (Jakčeva ulica 40) v Ljubljani.
ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb:
1732-337-416;
– oseba, ki jo je izstavila: Ljubljanska banka d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana;
– oseba, v korist katere je izstavljena: Tatjana Bergant (roj. 1937), Vlahovičeva ulica 40, Ljubljana;
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Tilen Bergant in Klemen Bergant,
oba Zikova ulica 12, Kamnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
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šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Osebe iz 1. ali 2. točke morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist,
in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo.
Oseba iz 2. točke mora priložiti tudi izvirnik oziroma
overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2014

Amortizacije
N 291/2013

Os-1357/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja: GRADIS IPGI d.d., Industrijska cesta 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetniška družba Grilc, Starc in
partner, o.p., d.o.o. iz Krškega, teče nepravdni postopek
za razveljavitev menice izdajatelja GRADIS IPGI, d.d.,
Industrijska cesta 2, Ljubljana, in sicer bianco menice, s klavzulo „brez protesta“ v višini 20 % pogodbene vrednosti, obrestovana po obrestni meri LB d.d.
za likvidnostne kredite za čas od podpisa pogodbe do
vnovčenja menice, izdane na podlagi 13. člena pogodbe št. 255/2001 z dne 12. 12. 2001, ter aneksa
k pogodbi št. 1 in 2, za dodatna dele, kot garancija za
kakovost izvedbenih del v garancijski dobi z veljavnostjo
do poteka garancijskega roka. Vrednost zavarovanja je
10.085.518,00 SIT oziroma 42.086,12 EUR.
Sodišče določa 60-dnevni rok od objave oklica
v Uradnem listu RS, v katerem morajo sodišču priglasiti
svoje pravice upravičenci iz navedene listine in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev
listine. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listina
(menica) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku
ne bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
In 115/2013

Os-1034/14

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi upnika: EOS KSI,
Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana,
zoper dolžnika Roberta Bajc, Mali Osolnik 1, Turjak, zaradi izterjave 1.027,15 € s pp, s smislu 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, dne 16. decembra 2013, postavlja začasnega zastopnika dolžniku Robertu Bajcu, Mali Osolnik 1, Turjak.
Za začasnega zastopnika se postavi Jože Vardjan,
odvetnik v Črnomlju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 12. 2013

Št.

VL 191609/2009

14 / 21. 2. 2014 /

Stran

Os-4651/13

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnika T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, zoper
dolžnika Enes Beganović (prej Enes Beganović s.p. –
sedaj že izbrisan), Na produ 5A, Prevalje, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik Kovač Primož – odvetnik, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 686,08 EUR s pripadki, dne 16. 12. 2013 sklenilo:
dolžniku Enes Beganović, nekdaj stanujočemu na
naslovu Na produ 5A, Prevalje, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 12. 2013
VL 172221/2013

Os-1342/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Simbio,
družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49,
Celje, ki ga zastopa odvetnik Levec Ivan, Prešernova
ulica 23, Celje, proti dolžnici Džurdžici Špernjak, Dolenja vas 170, Prebold, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Jasmina Gričnik, Šlandrov trg 5, Žalec, zaradi
izterjave 60,11 EUR, sklenilo:
dolžnici Džurdžici Špernjak, Dolenja vas 170, Prebold, 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.
2. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Jasmino Gričnik, Šlandrov trg 5, 3310 Žalec.
3. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2014
VL 865/2014

Os-1356/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Maja
Vodeb, Mariborska cesta 1, Celje, proti dolžnici Snežani
Gavez, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa
zak. zast. odv. Aleš Kaluža, Dunajska cesta 106, Ljub
ljana, zaradi izterjave 1.885,86 EUR, sklenilo:
dolžnici Snežani Gavez, Einspielerjeva ulica 6, Ljub
ljana, 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. Aleš Kaluža, Dunajska cesta 106, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2014
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Os-1376/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec
Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti
dolžniku Franju Theotim Dolžan (pri Hutinski), Miklošičeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Anja Kovač, Razlagova ulica 9, Celje, zaradi
izterjave 466,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Franju Theotim Dolžan (pri Hutinski), Miklošičeva ulica 1, Celje, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnico Anjo
Kovač, Razlagova ulica 9, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2014
VL 128029/2013

Os-1394/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanislava Knez, Spodnji Razbor 12, Podgorje pri Slovenj Gradcu, ki ga zastopa odvetnik Alojz Osojnik, Trg mladosti 6,
Velenje, proti dolžniku Florijanu Klovar, Cesta na Dobrovo 91, Celje, ki ga zastopa odvetnica Saša Kundih, Gledališka 4, Celje, zaradi izterjave 8.000,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Florijanu Klovar, Cesta na Dobrovo 91,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakoa o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi časni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Kundih Saša,
Gledališka 4, Celje.
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 5. 12. 2013
VL 214068/2012

Os-1418/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Banka
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.
d.o.o., Miklošičeva cesta 030, Ljubljana, proti dolžniku
Milaim Karaxha, Kopališka cesta 10, Radovljica, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Boris Kanduti, Ogrinčeva ulica 4,
Ljubljana, zaradi izterjave 548,31 EUR, sklenilo:
dolžniku Milaim Karaxha, Kopališka cesta 10, Radovljica, 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 odvetnik Boris
Kanduti, Ogrinčeva 4, 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 23. 1. 2014
P 1009/2013

Os-4588/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Kraljič, Velnarjeva ulica 2, Ljubljana,
ki jo zastopa mag. Boštjan Rejc, odvetnik v Ljubljani,
zoper toženo stranko Slavko Kraljič, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 17. decembra 2013
sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva cesta 24, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2013
I 105/2012

Os-1032/14

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Debeljak Egidiju, Frankovo naselje 144, Škofja Loka, v izvršilni zadevi I 105/2012, zaradi izterjave zneska 3.068,72 EUR
s pp, postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska,
odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 1. 2014
I 60/2013

Os-1033/14

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Tufek Adiju,
Partizanska cesta 1D, Škofja Loka, v izvršilni zadevi
I 60/2013, zaradi izterjave zneska 3.114,17 EUR s pp,
postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, odvetnika
iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 1. 2014

Oklici dedičem
D 226/2013

Os-3930/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Alojziji Romih, rojeni 17. 5. 1947,
državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 21. 2.
2013, nazadnje stanujoči Mariborska cesta 214 b, Celje.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je samska,
potomcev ni imela, prav tako tudi ne bratov in sester.
Zato bi po zakonu prišli v poštev dediči III. dednega
reda, in sicer po pokojnih zapustničinih babicah in dedih
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zapustničine sestrične, Terezija Seničar, Marija Zuljan in
Olga Apotekar, namesto pokojne zapustničine sestrične
Nežike Hrustek pa njeni potomci Ivan Hrustek, Zvonko
Hrustek in Danica Lebič (vsi potomci pokojne sestre zapustničinega očeta Marije Seničar), sestrična Ana Jost
(potomka pokojnega brata zapustničinega očeta Franca
Romiha), bratranec Sandi Raušer (potomec pokojnega
brata zapustničine matere Ludvika Raušerja), bratranec
Ivan Končan in sestrična Damjana Guli (potomca pokojne sestre zapustničine matere Lucije Cilke Končan), za
slednjo podatkov sodišče nima, ter potomci po drugih
pokojnih zap. bratih in sestrah, s podatki katerih sodišče
ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2013
D 195/2013

Os-1291/14

Sodišče nima podatkov o dedičih, po pokojnem
Jančar Jožefu, rojenem 17. 3. 1909, nazadnje stanujočem Lastomerci 6, ki je umrl 18. 11. 1985 v Rakičanu,
zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni v enem
letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 22. 1. 2014
D 129/2013

Os-1070/14

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojnem Slavku Lešku, rojenem 13. 9. 1953,
umrlem med 1. 8. 2013 in 10. 8. 2013, nazadnje stanujočem Arkova ulica 14, Idrija.
Po do sedaj zbranih podatkih je zapustnik zapustil
polbrata, ki pride v poštev kot zakoniti dedič, katerega
naslov pa ni znan.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščinski postopek po pokojnem Slavku Lešku, na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve,
zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 23. 12. 2013
D 217/2013

Os-1375/14

Šavron Matija, roj. 12.3.1859, nazadnje stanujoč
v Gradinu 55, Gračišče, je dne 26. 10. 1932 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo skrbnici ali 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.
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Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2014
IV D 2012/2012

Os-1336/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Andreji Štebi, roj. 25. 6. 1921, umrli
21. 6. 2012, nazadnje stan. Kristanova ulica 8, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Ker nihče od zakonitih dedičev ni bil poznan, je sodišče izdalo oklic neznanim dedičem, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013.
Oklic ni več potreben, zato naslovno sodišče preklicuje oklic neznanim dedičem po pokojni Andreji Štebi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92/2013 z dne
8. 11. 2013.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2014
II D 161/2013

Os-4666/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 2. 11. 1988 umrli Meliti
Grgić, rojena Grill, datum rojstva 20. 3. 1902, vdova,
nazadnje stanujoča Socialističke revolucije 31, Zagreb,
Hrvaška, je sodišče ugotovilo, da naj bi zapustnica imela
vnuka Romana Grgića, rojenega 11. 7. 1963, domnevno
stanujočega v Zagrebu, Hrvaška, vendar sodišče ne razpolaga z naslovom, na katerem bi bil dosegljiv.
Sodišče zato poziva zap. vnuka Romana Grgića
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 12. 2013
D 344/2013

Os-1029/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
8. 7. 2013 umrli Majdi Volkar, rojeni 6. 2. 1946, nazadnje stanujoči Begunje na Gorenjskem 161, Begunje,
na Gorenjskem.
Zakoniti dediči v naslednjih dednih redih niso znani.
Zato se jih poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico,
sicer bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 12. 2013
D 323/2012

Os-1926/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Bernardi Vovk, pok. Antona, roj. 19. 8. 1894, ki je bila
razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1965, z zadnjim stalnim prebivališčem Griže 21, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča.
Sodišče ne razpolaga s podatki o 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 12. 3. 2013
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Oklici pogrešanih

N 94/2013

Os-4424/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil na predlog predlagateljice Ane Marije Križnik, Pristovškova 3, Vojnik, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca Marjana Jeseničnika, rojenega
8. 6. 1956, nazadnje stanujočega Ulica Stanka Kvedra 11, Vojnik, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku, poziva sodišče pogrešanega oziroma vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo
sodišče po preteku tega roka, pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2013
N 73/2012

Os-1295/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Angela Grebla, sina Josipa,
rojenega 27. 8. 1880, neznanega bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Burgar Blaž, Liparjeva 33, Mengeš, zavarovalno
polico, št. 50500047264, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnw-333149
Čepelnik Jerneja, Knapovška 18, Mežica, zavarovalno polico, št. 50500125569, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gni-333163
Čepon Matej, Predjamska cesta 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500016287, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnr-333129
Čivovič Aleksandra, Ul. Tomšičeve brigade 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500087517, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnk-333136
Čivovič Aleksandra, Ul. Tomšičeve brigade 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500087651, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnj-333137
Ćeman Samir, Kalce 5D, Logatec, zavarovalno polico, št. 50500111979, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnn-333133
Gregorčič Vlado, Čača vas 36A, Rogaška Slatina,
zavarovalno polico, št. 50500126925, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz-333146
Grešak Suzana, kresnice 23d, Litija, zavarovalno
polico, št. 50500126080, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-333131
Halilović Alen, Dekani 14A, Dekani, zavarovalno
polico, št. 50500084929, 50500084681, 50500084627,
50500084974, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnh-333139
Jerovšek Tadej, Župančičeva cesta 27, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 50500065655, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-333150
Krmelj Karin, Šutna 102, Žabnica, zavarovalno polico, št. FP70000058133, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-333145
Krmelj Simon, Šutna 102, Žabnica, zavarovalno
polico, št. FP70000058386, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-333144
Lesnik Darija, Dragonja 85, Sečovlje - Sicciole, zavarovalno polico, št. 50500053965, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnh-333164
Novak Štefan, Žibrše 1, Logatec, zavarovalno polico, št. 50500047822, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnl-333160
Petrovič-Šteger Maja, Vošnjakova ulica 4A, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 70000008793, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gni-333138
Šarić Zoran, Obala 130, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 50500000517, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnd-333168
Torkar Viktorija, Pevno 7, Škofja Loka, zavarovalno
polico, št. 50500093580, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.o.o. gne-333167

Spričevala preklicujejo
Bartulovič Rebeka, Maribosrka c. 12, Mežica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Slovenj Gra-

dec, Srednja strokovna zdravstvena šola, izdano leta
2000. gns-333128
Hrast Mateja, Na Petelincu 4, Tolmin, indeks,
št. 27121251, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnk-333161
Mlakar Neja, Koširjeva cesta 20, Škofja Loka, indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2007. gnu-333151
Nagode Barbara, Krulejeva ulica 5, Sevnica, indeks, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
leto izdaje 2004. gnd-333143
Rajh Andrej, Kidričeva 45, Laško, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdano
1. 12. 1994, št. 2492-2767/94, izdala Trgovinska zbornica Slovenije. gnn-333158
Smiljan Tilen, Partizanska ulica 10, Žalec, indeks,
št. 28120071, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko,
leto izdaje 2012. gnq-333130

Drugo preklicujejo
AVENTUR, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, dovolilnico št. 3310108 za Ukrajino-tranzitna z oznako
804/03 in dovolilnico št. 3310112 za Ukrajino-tranzitna
z oznako 804/03, izdala GZS. gnf-333166
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora,
dovolilnic, BY-112/01, št. T004705, KZ-398/09, št.
T007639, RUS-643/09, št. T005515, RUS-643/11, št.
T018655. gns-333153
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora,
dovolilnic RUS-643/98 EUR 5, št. T007711, UA-804/03,
št. T002456, T002457, T002458, T002459, T002460,
T017479, T019865. gnr-333154
DVORNIK d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec,
licenco, št. GE006458/03733, za vozilo 016, registrska
številka SG N1-664. gnl-333135
FIJAVŽ EMILIJAN S.P., BUKOVLJE 15, Stranice, potrdilo za voznika Dragan Trifunović, št.
006758/MJ61-2-1452/2009, veljavnost od 11. 3. 2009
do 21. 3. 2010, leto izdaje 2009; Novica Ignjatović,
št. 011284/BGD61-14-4010/2012, veljavnost od 28. 9.
2012 do 14. 7. 2013, leto izdaje 2012, izdala Obrtno
podjetniška zbornica. gnq-333155
FIJAVŽ EMILIJAN S.P., BUKOVLJE 15, Stranice, potrdilo za voznika Novica Ignjatović, št.
006758/AD61-2-3335/2012, veljavnost od 15. 7. 2012
do 27. 5. 2012, izdano leta 2012; Željko Baić, št.
011284/AD61-2-1654/2013, veljavnost od 9. 4. 2013 do
31. 12. 2013, izdano leta 2013, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica. gnp-333156
FIJAVŽ EMILIJAN S.P., BUKOVLJE 15, Stranice, potrdilo za voznika Goran Mišković, št.
011284/BGD61-20-4010/2012, veljavnost od 28. 5. 2012
do 14. 12. 2013, izdano leta 2012, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica. gno-333157
Gunzek
Marjan,
Nova
vas
pri
Šmarju 10, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026552000, veljavnost od 8. 7. 2011 do
13. 5. 2015, izdal Cetis Celje. gng-333165
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Hrustel Aljaž, Gotovlje 83B, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038212000, izdal Cetis Celje. gnt-333127
I.T. TRANSPORTI d.o.o., Letališka cesta 12,
Ljubljana, licenco št. GE004465/04178/003, za vozilo mercedes benz atego 1223L, reg. št. LJ CN-165.
gnb-333170
Končnik Jure, Prešernova ulica 4, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 09995581, izdala Univerza v Ljub
ljani, FPP. gnx-333148
Krese Rok, Prisojna pot 12, Mirna Peč, študentsko
izkaznico, št. 01099477, izdala Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta. gnt-333152
Krošelj Dejan, Slomškova 5, Brežice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033407000, izdal Cetis d.d.
Celje. gnc-333169
MB PETRIĆ, d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor,
dovolilnice BIH 070-11, št. 895, izdala GZS. gny-333147
Mir Tim, Finžgarjeva ulica 38, Radenci, študentsko
izkaznico, št. 000 000 823 6719, izdala Ekonomska šola
Murska Sobota. gng-333140
PETROL D.D., Dunajska 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Petrol 91/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gne-333142
PETROL, Slovenska energetska družba d.d., DUNAJSKA 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne

oblike z vsebino: PETROL 319/a Petrol d.d., Ljubljana
1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnm-333159
Razpet Mitja, Labinje 7, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 63050344, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnm-333134
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službene izkaznice javnih uslužbencev: Šmehil Ivana, zap.
št. 491, izdana dne 2. 4. 2002, Bučar Antona, zap.
št. 770, izdana dne 2. 4. 2002, Hočevar Dejana, zap.
št. 835, izdana dne 2. 4. 2002, Pleterski Jožeta, zap.
št. 985, izdana dne 2. 4. 2002, Preskar Romana, zap.
št. 998, izdana dne 2. 4. 2002, Tretnjak Damirja, zap.
št. 1062, izdana dne 2. 4. 2002 ter Šeruga Klavdije, zap.
št. 2413, izdana dne 6. 11. 2006. Ob-1512/14
Rupnik Nika, Jačka 41, Logatec, študentsko izkaznico, št. 42120137, izdala Univerza v Ljubljani.
gnf-333141
Vidmar Miha, Puhova ulica 1, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 63000309, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnj-333162
VLATKO DJURIČIĆ S.P., Srebrničeva ulica 20, Deskle, licenco št. 012367/002, za vozilo nissan primera,
reg. št, GO A8-508. gnz-333171
Žirovec Petra, Obrtna cesta 56a, Celje, študentsko
izkaznico, št. 01006736, izdala Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta. gno-333132
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